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W
każdymwokabu-
larzupolskimbez
trudumożnazna-

leźć takiewdzięcznesłowo
„przyzwoitość”.Nieukrytogo
pośródgąszczudrobnych lite-
rek, traktowane jest taksamo,
jak inne.Więcdlaczegostaje
się słowemnieznanym?Oto
panimarszałekSejmuRP,któ-
ra lekkąrękązarządziławy-
płacenie sobieoraz swymnaj-
bliższymwspółpracownikom,
znaczywicemarszałkom, cał-
kiem imponującychnagród
rocznych,niewidziw tymżad-
nejniestosowności, alewręcz
ganiwypominających jej roz-
rzutnośćdziennikarzy: objaś-
nia, że sejm jest zwykłymza-
kładempracy,wktórympra-
cownikomtakiepremiepo
prostusięnależą.Doprawdy?
Znamzakłady, gdzienie tylko
nagród, ale zwykłychpensji
niewypłacasiębynajmniej re-
gularnie iw terminie…Pyta-
nie zaśo to, czyetyczne jest
rozdawaniepremii prominen-
tomwsytuacji, gdyodspołe-
czeństwaoczekuje się zaciska-
niapasa, panipolitykpominęła
milczeniem.Zapewneo przyz-
woitości, nakazującej tym,któ-
rympowodzi się lepiej, pow-
ściągaćapetyty, kiedygorzej
uposażeni oczekująobniżenia
stopyżyciowej, panimarszałek
nie słyszała.Cóż, niepierwszy
tounasprzypadeknierozu-
mieniapojęć, zpozoru jedno-
znacznych, i nadawania sło-
womabsurdalnegoznaczenia.
Ot, żebynie szukaćdaleko: kim
jestbandyta, demolującypił-
karski stadion, bijącyzwolen-
ników innych,niżprzezeńpre-
ferowana,klubów, lżącyordy-
narniewszystkich iwszystko?
Jest – jakwyrokująpożałowa-
niagodni członkowie części
klasypolitycznej –patriotą.Ta-
ki glejt zapewniamuto, żepo-
zapodstawowąbandyckąak-
tywnością zajmuje się również
okładaniemobelgaminiena-
wistnychpopierającymgoko-
niunkturalistompolityków,
akurat rządzącychpaństwem.
Akimsą – żewejdę na swo-

je podwórku – dziennikarze
niepokorni?To tacy, którzy
służąwiernie i bynajmniej nie
za darmo jednej, jedynej par-
tii. Kiedy ona jest u władzy,
otrzymują lukratywnekon-
traktywdowolnychmiejscach
pracy; iwtedyniepokorność
wyraża sięwatakowaniuwro-
gów ich politycznychpryncy-
pałów.Kiedy zostają odsunięci
od dobrze opłacanychposad,
niepokornie atakują tych, któ-
rzy potrafią nazwać rzeczy
po imieniu – i dyspozycyjnych
pseudodziennikarzy zwądy-
spozycyjnymi pseudodzienni-
karzami. Patriota, niepokorny,
przyzwoitość…
Czyktoś kiedyśwpadłby

napomysł, jaką dziwaczną
treśćmożnanadać jedno-
znacznie zdefiniowanympoję-
ciom?A to przecież nie
wszystkie osobliwościwspół-
czesnego słownika językapol-
skiego!
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Słowa już nic
nie znaczą

Sobota
SKAWINA –Spektakl „GĄSKA”
wyreżyserowanaprzezAndrzeja
Morawęzoprawąartystyczną
MartyTyrpy.Wsztucegraja
młodzi aktorzyz teatru “Maska”
przyCentrumKultury iPromocji,
godz. 19,Pałacyk „Sokół”.
Niedziela
MOGILANY–BajkowyBal
Karnawałowydladzieci
wwieku3–12 lat, organizowany
przezGminnyOśrodekKultury,
godz. 16, salanaradwUrzędzie
Gminy.
WOLARADZISZOWSKA
(gm.Skawina) –koncertkolęd
wwykonaniumiejscowegoChóru
Żeńskiego„Cantica” i orkiestry
dętej „Sygnał” zRadziszowa,
godz. 17, kościółp.w.Wniebow-
zięciaNajświętszejMarii Panny.
ZABIERZÓW –koncert
noworocznypt. “Obrazy
z różnychepok”wwykonaniu
MałopolskiejOrkiestry
Kameralnej „ConPassione”,
dyrygowanejprzezJoannę
Ślusarczyk,godz. 18,
SamorządoweCentrumKultury
i Promocji. (EKT)

DOZOBACZENIA
WWEEKEND

OBIEKTYW(NIE) ... TENTĘCZOWYBALONJESTNAJWIĘKSZYWEUROPIEWSCHODNIEJ

NadOjcowem latały ogromne kolorowe balony; dla
uczczenia 150. rocznicy Powstania Styczniowego. To
szczególnemiejsce, bo dowództwow swoich planach
powstańczych obrało tomiejsce na formowanie
przyszłej armii zewzględu na bliskość Krakowa
i trudno dostępny teren. O tych trudnościach
terenowych przekonali się też organizatorzy Zimowej
Fiesty Balonowej, czyli Harcerski Klub Balonowy
z Krakowa. Niewszystkie sześć balonów, które
startowały z Ojcowa, by przemierzyć „powstańczy
szlak”, udało się napompować bez problemów. –
Przywieźliśmy tutaj największy balonwPolsce
i EuropieWschodniej –mówił CzesławPrzybytek
z harcerskiego Klubu Balonowego. Gdy zaczęło się
pompowanie „giganta”wydawało się, że drzewa
wokolicy parku uzdrowiskowego uniemożliwią ten
manewr. – Często podejmujemy się rzeczy
niemożliwych i wierzymy, że tutaj też uda się start
balonu – uspokajał organizator pokazów.
Wpompowaniewielkiego obiektu latającego
zaangażowano 16 żołnierzy, by swoją siłą wspierali tę
rzeszę ludzi, którawypełniała balon gorącym
powietrzem.Wszyscy pracowali do skutku i ogromny,
kolorowy balon uniósł się nad OjcowskimParkiem
Narodowym. Budził zachwyt turystów imieszkańców.
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– Najbar-
dziejcenięulu-
dzi...
– Pracowi-

tość i szcze-
rość. Choć
brzmi to slo-
ganowo, to te
cechy uwa-
żam za istotne w charakterze
człowieka.
–Niemogęsięobejśćbez...
–Cywilizacyjnychwynalaz-

ków.Przedewszystkimbez te-
lefonu komórkowego, który
jest niezbędny zwłaszcza
w kontaktach z mieszkańca-
mi, dzwoniącymi w różnych
sprawach. Drugą rzeczą, któ-
ra teżuzależnia człowieka, jest
samochód. Bez niego trudno
dziś wyobrazić sobie szybkie
przemieszczanie się w różne
miejsca.
–Nabezludnąwyspęchciała-
bympojechaćz...
– Z żoną. Mielibyśmy oka-

zję do pobycia z sobą i poro-
zmawianiaw spokoju, bez po-
śpiechu. Na takie rozmowy
w domu brakuje nam czasu.
–Nawakacjenigdyniepojecha-
łabymz...
– Ludźmi z którymi nie da-

rzymysięsympatią.Mimotole-
rancyjnego podejścia do życia,
wakacje uważam za czas wy-
poczynku w miłym towarzy-
stwie.
–Mam10 tys. zł.Wydałabym
je na ...
– Całą kwotę wydałbym

na pomoc ludziom będącym
w trudnej sytuacji życiowej,
na przykład chorym.
–Najbardziej lubię robić...
– Oprócz pracy społecznej

moją pasją jest gotowanie.
Naogół są to improwizacje, ale
zazwyczaj udane.

TAKIJESTEM

GrzegorzLelek,
sołtysOchodzy

(EKT)
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wpadli na pomysł, żeby zago-
spodarować zapomniane źró-
dełko, wypływające ze skalnej
ściany. Sołtys wsi Katarzyna
Szwajcowska i radna Justyna
Mularczyk angażowały ludzi,
bywspólnieodnowiliuroczyjar.
Pisaliśmy przed kilkoma mie-
siącami, że niestrudzeni suł-
kowiczaniepoświęcaliswójwol-
ny czas w soboty, żeby czyścić
zabagniony wąwóz, wywozić
śmieci, wycinać chaszcze.
–Mieliśmymnóstwo pomy-

słów.Młodzichcieli romantycz-
negomiejscaspotkań,starsi ła-
weczek nad tryskającym źró-
dełkiem. Matki małych dzieci
spokojnego miejsca na space-
ry.Tewszystkiepomysływypi-
saliśmy na kartkach, które po-
temrozmieszczaliśmynadźró-
dełkiem,żeby jewpasowaćwto
miejsce i sprostać oczekiwa-
niommieszkańców –mówi Ju-
stynaMularczyk,towłaśnieona
zajęłasięteżopracowaniemdo-
kumentacji powstania tego
miejsca rekreacji. A było po-
trzebne w momencie, gdy Łu-
kasz Gliński, odpowiedzialny
za promocję gminy zachęcał
mieszkańcówSułkowicdozgło-
szenie inicjatywy do akcji
„Masz głos,maszwybór”.
Iudałosię.Sułkowiczaniezo-

stalinominowalidoNagrodySu-
perSamorząd2012.Terazmają
zaproszenie do Warszawy
nagalę i rozdanie nagród.
–Sampomysł zagospodaro-

wania miejsca zrodził się jesz-
cze w 2011 roku, gdy na zebra-
niuwiejskimzastanawialiśmy
się jak wykorzystać pieniądze
sołeckie.Mieszkańcyoczekiwa-

li takiego miejsca rekreacji –
mówi sołtys Katarzyna Szwaj-
cowska. – Teraz jestesmy jesz-
czebardziejdumniztegoprzed-
sięwzięcia, bo docenili nas
w Warszawie i nominowali
donagrodyjakojednąz18grup
wPolsce –mówi.
–Samanominacja jestwiel-

kimwyróżnieniem,apoza tym
jakojedynireprezentujemyMa-
łopolskę –mówiwójt Iwanowic

ZbigniewGrzyb,któryprzystał
napropozycjemieszkańców,by
dotować ichdziałania, gdybra-
kło pieniędzy na utwardzenie
terenuwokół źródełka.
Przypomnijmy, że wraz

zczyszczeniemźródełka,które
mieszkańcy zaczęli przypomi-
naćsobiedawną legendę.Star-
si ludzieopowiadaliozasłysza-
nych od babć i dziadków poda-
niach,żeprzez ichwieś jechały

zakonnice klaryski z bł. Salo-
meą, czy też św. Kingą, która
podczaspostojuchciałazapew-
nićtowarzyszkomwodę,alenie
było jejwokolicy.Wówczas za-
stukała laską w skałę i trysnę-
ło źródło. Jest w Sułkowicach
do dziś. A mieszkańcy mówią,
żektopije tęcudownąwodęży-
je długowpełnymzdrowiu.

BARBARACIRYT
barbara.ciryt@dziennik.krakow.pl

Źródło bije coraz żywiej
SUŁKOWICE.Mieszkańcy podkrakowskiejwioski zawolęwspółpracy
i odnawianiemiejsca rekreacji są nominowani doNagrodySuper Samorząd 2012

MieszkańcySułkowicprzyzagospodarowaniu źródełkapracowali odwiosnydo jesieni ubiegłego roku
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AkcjaMaszGłos,MaszWybór jestprzedsięwzięciemobejmującymcałykraj, angażującymobywateli
orazwładzesamorządowedodialogu iwspółpracy.Zostałazainaugurowanaw2002r.Dotychczasobję-
łaswoimdziałaniem600gminwPolsce.Wtymrokudoakcji zgłosiło sięponad 170uczestników (stowa-
rzyszeń, fundacji, sołectw, szkół, bibliotek, domówkultury). Sułkowicesą jednymz18nominowanych
doNagrodySuperSamorząd2012, którąprzyznajeFundacjaBatorego. Inicjatywęmieszkańcówtejma-
łejwioski, jako jedynąopisanonastronie internetowejpromującej akcję. Idea jest taka, żebyuczestnicy
zrealizowali jednozzadańzaproponowanychprzezorganizatorów.Wtymrokuobejmuje trzy tematy:
zagospodarowanieprzestrzenipublicznej,wykorzystanie funduszy lokalnych,przepływ informacjiwła-
dze–mieszkańcy.Sułkowicewpisałysięwzadaniedotyczącezagospodarowaniaprzestrzenipublicznej.

CZEMUSŁUŻYAKCJA?


