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Nr 1(41) styczeñ - marzec 2008 r.

Cena 3 z³

Dobre sposoby
na pokonanie nudy!

Informacja dla szóstoklasistów
Drodzy uczniowie klas szóstych! Zapraszamy do odwiedzenia naszego gimnazjum. Zapisy na nowy rok szkolny
2008 / 2009 rozpoczynamy od œrody 2 kwietnia, a bêd¹ one
trwa³y do œrody 30 kwietnia 2008 r.
Czekamy na Was we wszystkie dni robocze
w godzinach 7.30 - 14.30.
Andrzej Momot
dyrektor Gimnazjum

W maju 2007 roku w odpowiedzi na propozycje Kuratorium Oœwiaty
w Krakowie, Szko³a Podstawowa w Polance Wielkiej opracowa³a projekt
wniosku „Dobre sposoby na pokonanie nudy”. Kuratorium Oœwiaty w Krakowie pozytywnie zaopiniowa³o nasz wniosek. Przyznana kwota dotacji z
bud¿etu pañstwa na ten cel wynios³a 42 110 z³, co stanowi³o 70% wartoœci
programu. Pozosta³e 30% pokry³a gmina, z czego rzeczywiste œrodki finansowe gminy wynios³y 11 929 z³, a pozosta³e, jak: nieodp³atny wynajem pomieszczeñ i spo³eczna praca nauczycieli, zosta³y wycenione na kwotê 6 118
z³. Dotacja zosta³a w pe³ni wykorzystana.
cd. na str. 10
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NUMERZE:

bud¿et Gminy i zmiany w podatkach
przed rocznic¹ odzyskania Niepodleg³oœci
o pasjach tylko pozytywnie
zmiany w zarz¹dzaniu kultur¹
konkurs fotograficzny

W najbli¿szym czasie:
30 marca - Festiwal Piosenki Religijnej P 13 kwietnia - Dzieñ Kultury 2008
P 28 - 29 czerwca - Dni Polanki Wielkiej
GCK zaprasza!
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Polanka dla
Wielkiej Orkiestry
W niedzielne przedpo³udnie 13 stycznia uczniowie gimnazjum
kwestowali w pobli¿u dwóch koœcio³ów parafialnych, a wieczorem w siedzibie Gminnego Centrum Kultury wystêpowa³y przedszkolaki, uczniowie szko³y podstawowej i gimnazjaliœci.

Jeden taki dzieñ
Sobota 12 stycznia br. by³a dniem szczególnie uroczystym
nie tylko dla starszych mieszkañców Polanki, ale tak¿e ich rodzin. Przed po³udniem koncelebrowanej mszy œw. w koœciele pod
wezw. Narodzenia NMP przewodniczy³ ks. dziekan Tadeusz Porzycki, a o blaskach i cieniach „bycia seniorem” ciep³o i zarazem
wzruszaj¹co mówi³ w kazaniu ks. Jerzy Wojciechowski, proboszcz
par. Niepokalanego Serca NMP w Polance Górnej.

£ami¹c siê op³atkiem
Po mszy œw. w remizie OSP mia³ miejsce „Op³atek”, którego
g³ównym organizatorem by³ Gminny Oœrodek Opieki Spo³ecznej.

Zespó³ Calleum
W trakcie wystêpów prowadzona by³a licytowana sprzeda¿
przedmiotów ofiarowanych na rzecz Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy przez przedstawicieli w³adz samorz¹dowych, osoby
prywatne i miejscowe firmy. Mi³ym akcentem by³a licytacja tortu
z logo WOŒP, ufundowanego przez zak³ad cukierniczy Roberta
Tyrana, jednak najwiêksze emocje u licytuj¹cych wzbudzi³a butelka wina znanej marki austriackiej, które „posz³o” za 250 z³. Licznie zgromadzona publicznoœæ z równym aplauzem nagradza³a oklaskami tak taneczne i wokalne popisy m³odych polanczan, jak i licytuj¹cych ksi¹¿ki, obrazki, maskotki i ró¿norakie przedmioty u¿ytkowe przekazane przez darczyñców. Pani Jadwiga Zyme³ka, na-

To maj¹ce kilkunastoletni¹ tradycjê spotkanie po³¹czone by³o z
nadaniem medalu dla par ma³¿eñskich obchodz¹cych w 2007 r.
piêædziesiêciolecie swej wspólnej drogi przez ¿ycie. Op³atkiem
prze³amali siê i ¿yczenia Seniorom z³o¿yli Starosta Oœwiêcimski

Józef Ka³a, przewodnicz¹ca Rady Gminy Polanka Wlk. Anna
Osowska, wójt Mariusz Figura, ksiê¿a pracuj¹cy w obu parafiach, radni, dzia³acze spo³eczni.
cd. na str. 6

Grajmy Panu
Sklepik mia³ bogat¹ ofertê!
uczycielka miejscowego gimnazjum, od pocz¹tku zajmuj¹ca siê
„wielkim graniem” pod batut¹ Jurka Owsiaka, poinformowa³a, i¿
ostatecznie zebrano 6 053,02 z³, 60 koron czeskich, 10,5 euro oraz
2 funty brytyjskie. Wynik tegorocznej zbiórki by³ wy¿szy od ubieg³orocznego o ponad tysi¹c z³otych.
(mb)

Z okazji zbli¿aj¹cych siê
ŒWI¥T WIELKANOCNYCH
¿yczenia zdrowia, szczêœcia oraz wszelkiej pomyœlnoœci dla mieszkañców Polanki Wielkiej,a w szczególnoœci
dla rodziców uczniów naszej szko³y przesy³a
Andrzej Momot
dyrektor Gimnazjum

Na pocz¹tku stycznia w obu koœcio³ach Polanki odby³y siê
koncerty kolêd w wykonaniu orkiestry dêtej pod kierunkiem Jana
Jarosza. Wierni chêtnie zostali po mszy œw., by przez blisko godzinê s³uchaæ najpiêkniejszych pieœni Bo¿onarodzeniowych.
(mb)
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Drodzy Czytelnicy!
Ostatni ubieg³oroczny numer zamkn¹³ pierwsze dziesiêciolecie ukazywania siê „Polanina”. Obejmuj¹c od tego roku redakcjê
tego lubianego i chêtnie czytanego kwartalnika gminego, chcielibyœmy, by czasopismo nie tylko spotyka³o siê z ¿yczliwym przyjêciem, ale te¿ w wiêkszym stopniu by³o wspó³tworzone przez samych czytelników. Gospodarcze i polityczne sprawy maj¹ dla cz³onków ka¿dej spo³ecznoœci du¿e znaczenie, ale równie wa¿ne s¹ ich dokonania, pasje, osi¹gniêcia… Chcielibyœmy wiêcej miejsca
poœwiêcaæ tym w³aœnie „sprawom ludzkim”. Zachêcamy do podsuwania interesuj¹cych Was tematów.
Oczekujemy te¿ na listy, prosz¹c zarazem, by nie by³y to wypowiedzi anonimowe b¹dŸ komukolwiek uw³aczaj¹ce sw¹ treœci¹.
W miarê mo¿liwoœci postaramy siê zaj¹æ ka¿dym wa¿nym ze spo³ecznego punktu problemem. Zapraszamy równie¿ do uczestnictwa
w og³aszanych na ³amach „Polanina” konkursach.
Serdecznie dziêkujemy panu Ryszardowi Tabace i Jego Zespo³owi za dotychczasow¹ pracê przy redagowaniu kwartalnika,
zapraszaj¹c zarazem do wspó³pracy.
Mieszkañcom i Goœciom Gminy Polanka Wielka ¿yczymy pe³nego wiary i ufnoœci
prze¿ycia Tygodnia Mêki Pañskiej, a przede wszystkim nadziei i radoœci p³yn¹cej ze Zmartwychwstania Pañskiego.
Redakcja „Polanina”

Druhowie podsumowali rok
3 lutego druhowie-stra¿acy z Polanki Wielkiej spotkali siê na
dorocznym zebraniu sprawozdawczym. Na koniec 2007 r. jednostka
OSP liczy³a 298 cz³onków, w tym 76 zwyczajnych, 4 honorowych,
188 wspieraj¹cych. Do M³odzie¿owej Dru¿yny Po¿arniczej nale¿a³y 24 osoby. Ze sprawozdania, jakie z³o¿y³ prezes OSP Józef

Prezydium zebrania (od lewej) st. kpt. Marek Szklarski,
Komenda Powiatowa PSP w Oœwiêcimiu, Mariusz Figura, wójt
Polanki W., Józef Boba, prezes OSP w Polance, Anna
Osowska, przewodnicz¹ca Rady Gminy, Edmund Kalfas,
dyrektor biura Zarz¹du Woj. OSP w Krakowie
Boba wynika, i¿ w minionym roku polañscy stra¿acy brali udzia³
w 49 akcjach ratowniczych, przy czym w 9 przypadkach by³o to
gaszenie po¿aru, a w 40 - likwidacja miejscowych zagro¿eñ (czternastokrotnie wyje¿d¿ali te¿ poza teren gminy).
Du¿e znaczenie w dzia³alnoœci OSP ma sta³e doskonalenie stra¿aków-ochotników, dlatego wszelkiego rodzaju kursy i szkolenia
trwaj¹ w³aœciwie przez ca³y rok, o czym ju¿ niejednokrotnie donosi³ „Polanin”. Ostatnio, a œciœlej tu¿ przed œwiêtami Bo¿ego Narodzenia, 4 druhów z OSP w Polance ukoñczy³o kurs uzupe³niaj¹cy
z zakresu obs³ugi mechanicznego sprzêtu ratowniczego, zorganizowany przez Zarz¹d Gminny OSP w Osieku. Dyplomy stra¿a-

ków-ratowników otrzymali: Marcin Bagierek, Marek Mi³oñ,
Przemys³aw Mi³oñ i Mateusz Przyby³a. 20 stycznia br. w Polance zakoñczy³o siê szkolenie podstawowe stra¿aków-ratowników,
w którym uczestniczy³o 13 m³odych druhów z miejscowej OSP i
12 z Porêby Wielkiej. Celem szkolenia by³o przygotowanie stra¿aków do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadañ ratowniczo-gaœniczych. Prezes poinformowa³ równie¿ o czekaj¹cych
stra¿aków zawodach i turniejach. Najwa¿niejsze z nich to gminne
eliminacje w ramach M³odzie¿owego Turnieju Wiedzy Po¿arniczej
(marzec), „Wie¿owiec 2008” (maj), miejsko-gminne i wojewódzkie zawody stra¿ackie (czerwiec).

Polañsk¹ orkiestr¹ dyrygowa³ tamburmajor Krzysztof Ziaja
Sporo miejsca w dyskusji zajê³y sprawy gospodarcze. W okresie
sprawozdawczym wykonano sporo prac remontowych w Domu Stra¿aka i pozyskano nieco specjalistycznego sprzêtu, ale ci¹gle s¹ jakieœ
pilne zadania inwestycyjne. Do najwa¿niejszych nale¿y zakupienie
terminala do SMS-owego powiadamiania druhów o wyjeŸdzie na akcjê
i modernizacja zaplecza kuchennego w Domu Stra¿aka.
W lipcu OSP œwiêciæ bêdzie 110-lecie swego istnienia, i choæ nie
jest to jubileusz z tych „okr¹g³ych”, to jednak szykuje siê spora uroczystoœæ, o czym równie¿ by³a mowa w czasie zebrania.
(mb)

Oj, szala³a, szala³a…
…oczywiœcie Emma. W Polance przy ul. Stromej huragan
wywróci³ z korzeniami dwa drzewa, które padaj¹c uszkodzi³y dach
stodo³y i zdruzgota³y wiatê na maszyny rolnicze. Jak poinformowa³ naczelnik OSP w Polance Wielkiej, Zbigniew Jurecki, w usuwaniu szkód uczestniczy³o 12 druhów-stra¿aków. Ze wsparciem
przyby³ równie¿ samochód z oœwiêcimskiej Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej. Wiadomoœæ o zdarzeniu w Polance lotem b³yskawicy
roznios³a siê po œwiecie, bowiem Emma przywia³a równie¿ dziennikarzy prasowych i telewizyjnych. Trwa szacowanie strat. Na
szczêœcie w gminie nie odnotowano wiêcej zniszczeñ, ale trzeba
pamiêtaæ, ¿e zmieniaj¹cy siê klimat mo¿e dostarczyæ nam jeszcze
niejednej przykrej niespodzianki.
(mb)
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BUD¯ET 2008
Rada Gminy w Polance Wielkiej na sesji 28 grudnia 2007r. Uchwa³¹ Nr XI/82/07 przyjê³a bud¿et na rok 2008. Dochody
Gminy wynosz¹ 8 006 996 z³, a wydatki 8 492 654 z³.
Ró¿nica stanowi planowany deficyt bud¿etowy w kwocie 485 658 z³, który zostanie pokryty przychodami pochodz¹cymi z:
zaci¹gniêtych kredytów w kwocie 364 230 z³ i wolnych œrodków w kwocie 121 428 z³, jako nadwy¿ki œrodków pieniê¿nych na
rachunku bie¿¹cym bud¿etu wynikaj¹cej z rozliczeñ kredytów i po¿yczek z lat ubieg³ych - wprowadzonych do bud¿etu w ³¹cznej
kwocie 250 tys. z³.
6. Administracja publiczna
- 884.833 z³
DOCHODY
w tym: - urzêdy wojewódzkie
32.500 z³
Najwa¿niejsze Ÿród³a dochodów to:
starostwa
powiatowe
2.057 z³
1. Subwencje
- 3.725.399 z³
Rada
Gminy
45.500
z³
w tym: - oœwiatowa
2.696.584 z³
- Urz¹d Gminy
784.776 z³
- ogólna
1.028.815 z³
- promocja gminy
10.000 z³
2. Dochody z podatków i op³at lokalnych
- 2.769.870 z³
pozosta³a
dzia³alnoœæ
10.000
z³
w tym: - podatek dochodowy od osób
7. Obrona Narodowa
- 1.100 z³
fizycznych i prawnych
1.741.120 z³
8. Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona
- podatek od nieruchomoœci
428.500 z³
przeciwpo¿arowa
- 53.000 z³
- podatek rolny
343.900 z³
w
tym:
Komenda
Powiatowa
Policji
5.000 z³
- podatek leœny
6.430 z³
- Ochotnicza Stra¿ Po¿arna
45.000 z³
- podatek od œrodków transportowych
136.600 z³
Obrona
Cywilna
2.500 z³
- podatek od dzia³alnoœci gospodarczej
12.000 z³
zarz¹dzanie
kryzysowe
500 z³
- podatek od spadków i darowizn
7.000 z³
9. Oœwiata i wychowanie
- 4.169.091 z³
- op³ata skarbowa
8.500 z³
w
tym:
Szko³a
Podstawowa
1.563.822 z³
- podatek od czynnoœci cywilno-prawnych
25.000 z³
Publiczne
Gimnazjum
1.167.800 z³
- wp³ywy z op³at za wydawanie zezwolenia
- Przedszkola
810.719 z³
na sprzeda¿ alkoholu
50.000 z³
dowo¿enie
uczniów
do
szkó³
75.000 z³
3. Dotacje z bud¿etu pañstwa na zadania zlecone - 799.300 z³
rozbudowa
Szko³y
Podstawowej
500.000
z³
w tym: - realizacja zadañ w zakresie
10. Dotacja dla Pañstwowej Wy¿szej Szko³y
opieki spo³ecznej
764.200 z³
w Oœwiêcimiu
- 4.000 z³
4. Dotacje z bud¿etu pañstwa na zadania w³asne - 117.450 z³
11.
Ochrona
zdrowia
75.000 z³
w tym: - stypendia szkolne
36.150 z
w tym: - dotacja dla PZOZ
25.000 z³
- pomoc spo³eczna
81.300 z³
zwalczanie
narkomanii
5.000 z³
5. Dotacje z powiatu na zadania powierzone
- 27.635 z³
przeciwdzia³anie
alkoholizmowi
45.000
z³
w tym: - zimowe utrzymanie dróg
25.578 z³
12. Pomoc spo³eczna
- 1.009.438 z³
6. Pozosta³e dochody
- 567.342 z³
w
tym:
domy
pomocy
spo³ecznej
27.764 z³
w tym: - wp³ywy ze sprzeda¿y wody
320.000 z³
oœrodki
wsparcia
1.000 z³
- op³ata rodziców za przedszkole
110.000 z³
- œwiadczenia rodzinne
735.500 z³
- us³ugi cmentarne
21.000 z³
sk³adki
zdrowotne
œwiadczeniobiorców
3.000 z³
- dochody z dzier¿aw i najmu
69.500 z³
zasi³ki
75.700
z³
- op³ata za kanalizacjê
8.000 z³
- utrzymanie Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
138.474 z³
WYDATKI
do¿ywianie
dzieci
w
szko³ach
26.000 z³
1. Rolnictwo
- 56.878 z³
13.
Gospodarka
komunalna
251.850
z³
w tym: - wp³aty na rzecz Izb Rolniczych
6.878 z³
w tym: - utrzymanie oczyszczalni œcieków
20.000 z³
- kanalizacja
50.000 z³
gospodarka
odpadami
10.000 z³
2. Dostarczanie wody
- 423.000 z³
oczyszczanie
wsi
35.000
z³
w tym: - woda, energia, remonty ujêæ wodnych
- oœwietlenie uliczne
115.000 z³
3. Transport i ³¹cznoœæ
- 815.578 z³
centrum
handlowe
50.000 z³
w tym: drogi wojewódzkie
325.000 z³
14.
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
287.000
z³
- drogi powiatowe
125.578 z³
w tym: - dotacja dla GCK
166.500 z³
- drogi gminne
340.000 z³
dotacja
dla
biblioteki
90.500 z³
- drogi rolnicze
25.000 z³
park
30.000 z³
4. Gospodarka mieszkaniowa
- 120.000 z³
15. Kultura fizyczna i sport
- 62.450 z³
w tym: - zakup dzia³ek
20.000 z³
w
tym:
dotacja
dla
LKS
35.000 z³
5. Dzia³alnoœæ us³ugowa
- 77.000 z³
16.
Rezerwa
ogólna
80.000 z³
w tym: - opracowania geodezyjne
50.000 z³
- utrzymanie cmentarza

27.000 z³
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Podatki 2008
Rada Gminy Polanka Wielka uchwali³a nastêpuj¹ce roczne stawki podatku obowi¹zuj¹ce od 2008 r.:
Stawki podatku rolnego:
Dla gruntów gospodarstw rolnych, od 1 ha przeliczeniowego –
145,73 z³ (2,5 q * œrednia cena ¿yta);
dla gruntów pozosta³ych, od 1 ha fizycznego – 291,45 z³ (5 q *
œrednia cena ¿yta). Œrednia cena ¿yta za okres pierwszych trzech
kwarta³ów 2007r. wynios³a 58,29 z³ za 1 q.
Stawka podatku leœnego:
Za 1 ha lasu – 32,40 z³ (0,220 m3 * œrednia cena drewna).
Œrednia cena sprzeda¿y drewna za pierwsze trzy kwarta³y 2007r.
wynios³a 147,28 z³ za 1m3.
Stawki podatku od nieruchomoœci:
1. Od gruntów:
a)zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej, bez
wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,62 z³ od 1 m2 powierzchni,
b)pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych – 3,69 z³ od 1 ha powierzchni,
c)pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego – 0,18 z³ od 1 m2, z wyj¹tkiem:
a) zajêtych pod budownictwo mieszkaniowe – dla których
stawka wynosi 0,08 z³ od 1 m2 powierzchni,
b) zajêtych pod drogi – dla których stawka wynosi 0,01 z³ od
1 m2 powierzchni.
2. Od budynków lub ich czêœci:
a)mieszkalnych – 0,51 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
b)zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej oraz
od budynków mieszkalnych lub ich czêœci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej – 15,33 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
c)zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym – 8,77 z³ od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej,
d)zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie udzielania œwiadczeñ zdrowotnych – 3,79 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
e)pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego – 6,31 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej, z wyj¹tkiem :
pomieszczeñ do chowu drobnego inwentarza, dla których stawka wynosi – 3,17 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
pomieszczeñ sk³adowych, dla których stawka wynosi – 3,17 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
gara¿y wolnostoj¹cych, dla których stawka wynosi – 3,37 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
gara¿y innych ni¿ w budynkach mieszkalnych, dla których stawka wynosi 3,37 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej .
3. Od budowli lub ich czêœci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej – 2% wartoœci okreœlanej na podstawie art.
4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych.
Stawki podatku od œrodków transportowych (w z³. od 1 pojazdu):
- od autobusów (liczba miejsc do siedzenia):
mniej ni¿ 30
601 z³,
równa lub wy¿sza ni¿ 30
1 680 z³;
- od samochodów ciê¿arowych o masie:
powy¿ej 3,5 t. do 5,5 tony w³¹cznie - 307 z³,

powy¿ej 5,5 do 9 ton w³¹cznie 699 z³,
powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton 908 z³;
- ci¹gnik o masie 3,5 do 12 ton
- 601 z³.
Stawki dla samochodów ciê¿arowych powy¿ej 12 ton oraz dla
ci¹gników siod³owych i balastowych lub dla zespo³u pojazdów
(przyczepy, naczepy) s¹ zró¿nicowane w zale¿noœci od dopuszczalnego tona¿u, liczby osi, rodzaju zawieszenia. Ze szczegó³owym wykazem stawek zainteresowani mog¹ zapoznaæ siê w Urzêdzie Gminy.
Uchwa³y Rady Gminy Polanka Wielka, podjête w dniu 12
listopada 2007 r. dot. podatków i op³at w roku 2008:
v Nr IX/67/07 zwalniaj¹ce od podatku od nieruchomoœci
oraz podatku rolnego budynki, grunty i budowle zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej, z dzia³alnoœci¹
w zakresie kultury fizycznej i sportu, ze œwiadczeniem us³ug zdrowotnych, z dzia³alnoœci¹ kulturaln¹, z dostarczaniem i odprowadzaniem wody i œcieków (z wyj¹tkiem wykorzystywanych do prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej), grunty okreœlone w ewidencji gruntów i budynków symbolem „dr” - drogi (z wyj¹tkiem zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹).
v Nr IX/71/07 wprowadzaj¹ca roczn¹ op³atê od posiadania psów, która w 2008 r. wynosiæ bêdzie 20.- z³ od jednego psa
(p³atne bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego); jednoczeœnie uchwa³a nr IX/72/07 zwalnia z tej op³aty podatników
podatku od nieruchomoœci, którzy posiadaj¹ jednego psa traktowanego jako stró¿a domostwa.
v Nr IX/73/07 zatwierdzaj¹ca taryfy za wodê i odprowadzanie œcieków (obowi¹zuj¹ od 1 lutego 2008 do 31 stycznia 2009
r.): cenê za 1m3 wody pobranej z wodoci¹gu gminnego wynosi
2,50 z³ plus VAT, cena za 1m3 œcieków odprowadzanych kanalizacj¹ sanitarn¹ wynosi 2,40 z³ plus VAT.
v Nr IX/69/07 z dnia 12 listopada 2007 r. ustalaj¹ca wysokoœæ op³aty za pobyt dziecka w przedszkolu: do szeœciu godzin
- 52 z³, powy¿szej szeœciu godzin - 70 z³ miesiêcznie.

ZAPRASZAMY
do zamieszczania na ³amach

„P O L A N I N A”
 reklam
 ¿yczeñ, gratulacji, podziêkowañ
 nekrologów i kondolencji
 komunikatów urzêdowych
 og³oszeñ drobnych
Stawki wg cennika, upusty przy wiêkszych
zamówieniach.
„Polanin” Ÿród³em szybkiej, taniej
i skutecznej informacji,
nie tylko w naszej gminie!
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Jeden taki ...
cd ze str. 2
Gromkie brawa zebra³y dzieciaki z Przedszkola nr 1, przygotowane do wystêpu przez swoje panie - Iwonê Figurê i Annê Hamersk¹, które œpiewem i tañcem „doradza³y” jak skutecznie omijaæ k³opoty zwi¹zane z wiekiem i podupadaj¹cym zdrowiem!
Wójt wraz z kierowniczk¹ USC Halin¹ Berdychowsk¹ w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej odznaczyli medalem za
d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie 7 „z³otych” par: W³adys³awê i Leona Bagierków, Zofiê i W³adys³awa Huczków, Mariê i Jana
Krytów, Stefaniê i W³adys³awa Walusiaków, Barbarê i Romana Wilków, El¿bietê i Stanis³awa W¹drzyków oraz Teresê i Stefana W¹drzyków. Po toaœcie wzniesionym za zdrowie Jubilatów
i pozosta³ych goœci, zagra³ zespó³ „Dystans”. Ju¿ pierwsza melodia zachêci³a do wyjœcia na parkiet kilkanaœcie par.

Jakby z bicza trzas³
Patrz¹c na tancerzy, którzy nawet po polce nie odpoczywali,
trudno by³o uwierzyæ, ¿e maj¹ po parê dziesi¹tków lat! W przerwie miêdzy tañcami zapytaliœmy jedn¹ z uhonorowanych medalem par, jak oceniaj¹ swoje wspólne pó³wiecze? - Przelecia³o, nie
wiedzieæ kiedy! - macha rêk¹ pan Roman Wilk, a jego ¿ona zgodnie potakuje. Z dalszej opowieœci wy³ania siê historia, jakich wiele, a przecie¿ dla nich najwa¿niejsza, bo ich w³asna. Œlub brali 3

marca 1957 r. „Chodzili ze sob¹” pó³ roku, ale znali siê wczeœniej,
bo oboje pochodz¹ z Polanki. Pan Roman nie ukrywa, ¿e zerka³ w
stronê ró¿nych dziewcz¹t, ale panna Basia Jarzynówna ujê³a go
pogod¹ ducha, pracowitoœci¹ i …umiejêtnoœciami kulinarnymi! Jej
zaœ imponowa³o, ¿e stara siê o ni¹ przystojny i powa¿ny kawaler
(by³ koleg¹ jej starszych braci), wiêc rych³o dali na zapowiedzi.
Od zakoñczenia wojny minê³o ju¿ 12 lat, ale bolesne doœwiadczenia nadal ¿ywo tkwi³y w pamiêci (obie rodziny by³y wywiezione

Palce lizaæ!
27 lutego cz³onkinie Ko³a Gospodyñ Wiejskich spotka³y siê w
klubie GCK, by pod kierunkiem p. Ma³gorzaty Ma³kus z oœwiêcimskiego Oœrodka Doradztwa Rolniczego, pos³uchaæ kilku podpowiedzi z zakresu racjonalnego ¿ywienia. Do zakresu obowi¹zków

na przymusowe roboty do Niemiec). Osiedli na ojcowiŸnie pani
Barbary. Ona zajmowa³a siê gospodarstwem, on pracowa³ w Oœwiêcimiu, sk³adali grosz do grosza, budowali dom, stodo³ê… O minionych latach przypomina ból w krêgos³upie i ³amanie w koœciach,
ale pamiêtaj¹ te¿ piêkne chwile. Dumni s¹ z córki - nauczycielki i
dyrektorki miejscowej szko³y podstawowej, ciesz¹ siê wnukami starszy pracuje i studiuje, m³odszy jest jeszcze przedszkolakiem.
Dziœ zgodnie mówi¹, ¿e dokonali s³usznego wyboru i nie zawiedli
siê na sobie. I pewno kolejne szeœæ opowieœci koñczy³oby siê tak
samo. W ¿yciu trzeba pokonywaæ wiele zakrêtów i ¿adne nie jest
us³ane ró¿ami, ale id¹c zgodnym krokiem, mo¿na zajœæ daleko.

Seniorzy nie tylko wspominaj¹
W „Op³atku” uczestniczy³o ok. 250 seniorów. Kierowniczka
Oœrodka, Ewa Ortman, mówi, ¿e Seniorzy chêtnie korzystaj¹ z
zaproszenia. To œwietna okazja nie tylko do spotkania
znajomych i z³o¿enia noworocznych ¿yczeñ, lecz
równie¿ do zabawy, o której d³ugo siê pamiêta!
Zw³aszcza, ¿e organizatorzy zadbali tak¿e o obiad,
napoje i przek¹ski.
Prezeska Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Polance, W³adys³awa Luranc, chwali pomys³
noworocznych spotkañ. - Kiedyœ ludzie spotykali siê czêœciej, nie trzeba by³o specjalnych okazji. Dziœ wszyscy patrz¹ na zegarek, bardziej s¹ skupieni na w³asnych sprawach. Gdyby nie ten „Op³atek”, to niejednego
ca³y rok by siê nie spotka³o. Pani W³adys³awa
zosta³a prezesk¹ w 1963 r. i wkrótce o Polance zaczê³o byæ g³oœno w³aœnie za spraw¹
KGW, które w okresie najwiêkszej aktywnoœci liczy³o 413 cz³onkiñ! Kobiety za³o¿y³y chór, organizowa³y
kursy gotowania, kroju i szycia, haftu, pokazy ¿ywnoœciowe, wyje¿d¿a³y na wycieczki, zorganizowa³y przedszkole, prowadzi³y
magiel, zajmowa³y siê uœwietnianiem wystêpami i obs³ug¹ kulinarn¹ wszelkich uroczystoœci wiejskich, bra³y udzia³ w przegl¹dach artystycznych. Ech, d³ugo by jeszcze wyliczaæ! Teraz do siedziby ko³a przychodzi 36 pañ, ale te¿ nie narzekaj¹ na brak zajêæ,
a niebawem ju¿ trzeba bêdzie opracowaæ program jubileuszu, bo
w przysz³ym roku Ko³o œwiêtowaæ bêdzie swoj¹ „piêædziesi¹tkê”.
Maria Biel
W organizacji „Op³atka Seniorów” pomogli: Beata DŸwigoñska, Jan
Fajczyk, Daniel Ga³gan, Danuta Jarosz, Urszula Jarosz, Aneta Jarzyna, Renata Jaszczyk, Ma³gorzata Jurecka, Kazimierz Jurecki,
Jacek Ortman, Ma³gorzata Rozpara, Jaros³aw Szabla, Bronis³awa
Zajas, Ma³gorzata Zajas, Maria Zem³a, Józef Zem³a, Stefania Ziaja
oraz pracownicy GOPS: Wioletta Kolasa, Jadwiga Kwarciak, Agata
Sanak. Do tañca spo³ecznie przygrywa³ zespó³ muzyczny „Dystans”
w sk³adzie: Roman Dobrowolski, Andrzej Dobrowolski, Waldemar
DŸwigoñski, Robert DŸwigoñski, Grzegorz Wysogl¹d.

specjalistki z ODR nale¿y koordynowanie pracy Kó³ Gospodyñ Wiejskich z pow. oœwiêcimskiego, wiêc stara siê przynajmniej dwa razy
w roku byæ w ka¿dej wiosce. Panie chêtnie przychodz¹ na spotkania, bo zawsze mo¿na dowiedzieæ siê czegoœ nowego, a choæ dla
¿adnej kuchnia nie ma tajemnic, to przecie¿ danie wspólnie przyrz¹dzone lepiej smakuje. Tym razem podstawowym materia³em kulinarnym by³ kurczak oraz jarzyny, których w ¿adnym - a zw³aszcza
wiosennym - jad³ospisie nie powinno zabrakn¹æ! I my tam byliœmy,
to i owo spróbowaliœmy, a dla czytelników poprosiliœmy o przepisy.
Pieczone pa³eczki
Podudzia z kurczaka (po jednym lub dwa na osobê) umyæ i osuszyæ.
Przygotowaæ sos (proporcja na 10 pa³eczek):2 ³y¿ki miodu wymieszaæ
z 1/2 szklanki przecieru pomidorowego (jeœli u¿yjemy koncentratu, musimy rozcieñczyæ go wod¹, dodaæ 2 ³y¿ki oleju, sól i pieprz do smaku.
Przygotowanym olejem posmarowaæ pa³ki, u³o¿yæ w zamkniêtym naczyniu, odstawiæ na 30 min., poczem u³o¿yæ na nat³uszczonej blaszce,
wstawiæ do nagrzanego piekarnika (180oC) i piec ok. 50 min. Podawaæ
gor¹ce z pieczywem, ziemniakami lub sa³atkami jarzynowymi.
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Z zakrêtu na prost¹
Ostatnio w naszej gminie - i nie tylko, gdy¿ problem zosta³ doœæ
szeroko nag³oœniony przez prasê regionaln¹ - du¿o mówi³o siê o
konflikcie, jaki rozgorza³ wokó³ Zespo³u Pieœni i Tañca „Polancza”. •ród³o ca³ego nieporozumienia tkwi w ubieg³orocznych
„Dniach Polanki”. Po z³o¿eniu rezygnacji z pracy przez ówczesn¹
dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Polance Wielkiej, pani¹
Wies³awê Zajas, Urz¹d Gminy zleci³ kontrolê jednostki przez bieg³ego rewidenta, która wykaza³a wiele mankamentów. Z zestawienia zaksiêgowanych rachunków za rok 2007 wynika³o, ¿e na zorganizowanie „Dni Polanki” Gminne Centrum Kultury wyda³o
kwotê 20 215 z³, a na pobyt zespo³u z Francji - 7 328 z³, przy czym
przekazany na konto GCK dochód wyniós³ 600 z³. Jednoczeœnie
wp³ywy z tej imprezy w wysokoœci ok. 17 tys. z³ znalaz³y siê w posiadaniu „Polanczy” i, zgodnie z wypowiedziami cz³onków, mia³y
s³u¿yæ finansowaniu dalszej dzia³alnoœci zespo³u. W zaistnia³ej
sytuacji radca prawny wyda³ opiniê, która pos³u¿y³a za podstawê
skierowania do prokuratury wniosku o przeprowadzenie postêpowania wyjaœniaj¹cego. Wniosek ten nie zawiera³ oskar¿eñ przeciw jakiejkolwiek osobie, a dotyczy³ jedynie wyjaœnienia zasad rozliczeñ zwi¹zanych z organizacj¹ imprezy publicznej przez organ
samorz¹dowy. Zgodnie z prawem, dochody z imprez organizowanych przez GCK powinny wp³ywaæ na konto tej¿e jednostki, i - po
rozeznaniu potrzeb - s³u¿yæ wszystkim dzia³aj¹cym w gminie ze-

Nie wypalajmy!
Prawdziw¹ zmor¹ przedwioœnia jest wypalanie traw w przydro¿nych rowach, na ³¹kach i polnych drogach, a nawet - zgrozo! w sadach i przydomowych ogrodach. Na szczêœcie ostatnio ten
niedobry zwyczaj powoli zanika, choæ powodów do radoœci jeszcze nie ma.
Przypomnijmy: wiosenne wypalanie traw jest niezgodne z
prawem! Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. Nr 92, poz. 880), art.131 mówi wyraŸnie: Kto wypala ³¹ki,
pastwiska, nieu¿ytki, rowy, pasy przydro¿ne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary, podlega karze aresztu albo grzywny. W¹tpliwoœci nie pozostawia równie¿ ustawa z dnia 28 wrzeœnia 1991
r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435), art. 30: W lasach oraz
na terenach œródleœnych, jak równie¿ w odleg³oœci do 100 m od
granicy lasu, zabrania siê dzia³añ i czynnoœci mog¹cych wywo³aæ
niebezpieczeñstwo, a w szczególnoœci:
1) rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego
celu przez w³aœciciela lasu lub nadleœniczego,2) korzystania z
otwartego p³omienia,3) wypalania wierzchniej warstwy gleby i
pozosta³oœci roœlinnych.
Rozporz¹dzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpo¿arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138), § 36: W lasach i na
terenach œródleœnych, na obszarze ³¹k, torfowisk i wrzosowisk, jak
równie¿ w odleg³oœci do 100 m od granicy lasów nie jest dopuszczalne wykonywanie czynnoœci mog¹cych wywo³aæ niebezpieczeñstwo po¿aru.
Nie bez znaczenia jest równie¿ fakt, ¿e rolnik spalaj¹c na
swych gruntach materia³y organiczne (suche trawy, chwasty, siano, s³omê) mo¿e straciæ prawo do dop³at z UE, a jeœli takiego
prawa nie naby³, nara¿a siê na wysok¹ karê pieniê¿n¹. Stanowi
o tym ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o p³atnoœciach bezpoœrednich do gruntów rolnych (Dz. U. z 2004 r. nr 6, poz. 40) oraz wydane do niej rozporz¹dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych wymagañ utrzymywania gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej (Dz. U. Nr 65,
poz. 600), które nie pozostawia ¿adnych w¹tpliwoœci co do jednego z wymogów bêd¹cych podstaw¹ uzyskania dop³aty. Przytaczamy treœæ za³¹cznika nr 1 do tego¿ rozporz¹dzenia: Przestrzeganie
zakazu wypalania roœlinnoœci na ³¹kach, pastwiskach, nieu¿ytkach,
rowach, pasach przydro¿nych, szlakach kolejowych lub w strefie

spo³om, klubom, stowarzyszeniom itp. Nie bez znaczenia jest te¿
fakt, i¿ w roku 2007 z bud¿etu Gminnego Centrum Kultury na finansowanie zespo³u „Polancza” przeznaczono 42 607 z³. W tym
samym czasie na konto GCK wp³ynê³y honoraria za wystêpy
w ramach Tygodnia Kultury Beskidzkiej: dla zespo³u „Polancza”
- 1 500 z³, a zaproszonej grupy z Francji - 2 400 z³.
Dochodzenie w sprawie zosta³o umorzone. Z przedstawionego
przez prokuraturê uzasadnienia wynika, i¿ zespó³ „Polancza” dzia³a³ na zlecenie ówczesnego dyrektora GCK, i z tytu³u wykonywania tego zlecenia wszed³ w posiadanie kwoty ok. 17 000 z³. Poniewa¿ uzyskanego dochodu nie przyw³aszczy³a sobie ¿adna prywatna osoba, sprawa nie nosi znamion czynu zabronionego przez ustawê. Rozliczenie zosta³o przedstawione na sesji Rady Gminy. Na
podobnych zasadach przeprowadzane s¹ imprezy przez LKS, OSP,
PSL, Radê Rodziców, jednak¿e ZPiT „Polancza” nie ma osobowoœci prawnej i dzia³a w strukturach Gminnego Centrum Kultury.
Postanowienie prokuratury na pewno przyczyni siê do wprowadzenie w przysz³oœci jasnych i opartych na prawie zasadach wszelkich rozliczeñ publicznego grosza. Pozostaje mieæ nadziejê, ¿e z
przykrej nauczki wszyscy wyci¹gn¹ w³aœciwe wnioski. „Polancza”
ma ju¿ spory dorobek artystyczny, inne dzia³aj¹ce przy GCK zespo³y równie¿ mog¹ siê pochwaliæ mniejszymi lub wiêkszymi sukcesami. Atmosfera wolna od niedomówieñ i pretensji na pewno
przyczyni siê do jeszcze lepszych efektów, ku zadowoleniu wszystkich mieszkañców Gminy.
Red.
oczeretów i trzcin. Przestrzeganie wymogów obowi¹zuj¹cych na
obszarach objêtych ochron¹ prawn¹ zgodnie z przepisami o ochronie przyrody. Przestrzeganie zakazu wypalania œciernisk, s³omy
oraz resztek po¿niwnych.
To podstawowe z obowi¹zuj¹cych aktów prawnych, ale warto
sobie te¿ uzmys³owiæ, ¿e wypalaj¹c trawy nic nie zyskujemy, a
niszczymy du¿o. Ogromne straty ponosi gleba, bowiem wysoka
temperatura zabija mikroflorê i mikrofaunê, odpowiadaj¹c¹ za przekszta³cenie substancji organicznej w próchnicê. W p³omieniach gin¹
drobne zwierzêta, p³azy, ptaki, które w suchych trawach uwi³y ju¿
gniazdko. Zmiana kierunku wiatru mo¿e spowodowaæ, i¿ ogieñ
strawi hektary lasu i wszystko, co w nim ¿yje. Gêsty dym towarzysz¹cy wypalaniu przydro¿nych rowów ogranicza widocznoœæ
kierowców, staj¹c siê przyczyn¹ groŸnych w skutkach wypadków
drogowych. Nierzadko te¿ zdarza siê, ¿e takie na pozór niewinne
wypalanie trawnika koñczy siê œmierci¹ cz³owieka b¹dŸ utrat¹ dorobku ca³ego ¿ycia. Naprawdê nie warto ryzykowaæ!

Serwis urz¹dzeñ
elektrycznych i elektronicznych
(RTV, AGD, sterowniki CO, sprzêt komputerowy,
fotograficzny i inne)

Osiek ul. Browarna 27
tel. 510 090 007, 692 237 074

DACH-WIT
DACH-WIT
p wiêŸby, dachy
p adaptacja poddaszy
p us³ugi ogólnobudowlane
WITOLD ROMANEK
ul. Pó³nocna 100, Polanka Wielka
tel. 509 861 383
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Z cyklu: Znani i nie znani

Henryk Huczek
(czêœæ 2)
W tym wydaniu „Polanina” kontynuujemy prezentacjê sylwetki Henryka Huczka, mieszkañca Polanki Wielkiej, który na
sta³e wpisa³ siê w historiê naszej miejscowoœci. Druga
i ostatnia ju¿
czêœæ artyku³u
przybli¿a jego
postaæ, jako
osobê zaanga¿owan¹
w
sprawy rodzinnej wsi,
jak równie¿
pobliskiego
Osieka, gdzie
przez lata pe³ni³ obowi¹zki
naczelnika gminy. Na temat dzia³alnoœci
spo³ecznej Henryka Huczka w rodzinnej
Polance Wielkiej mo¿na mówiæ ju¿ od roku
1952, czyli od czasu powrotu z odbytej
przez niego zasadniczej s³u¿by wojskowej.
W tym czasie wst¹pi³ on w szeregi Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, gdzie
przez lata podejmowa³ siê realizacji wielu
zadañ o charakterze spo³ecznym. Od roku
1972 do 1989 pe³ni³ on obowi¹zki wiceprezesa Ko³a ówczesnego ZSL, dzia³aj¹cego przy gminie Osiek. Do chwili obecnej
jest on œciœle zwi¹zany z Ruchem Ludowym
w Polance Wielkiej.
Henryk Huczek bardzo aktywnie w³¹czy³ siê w ¿ycie spo³eczno-polityczne, tak
Polanki Wielkiej, jak i gminy Osiek. W latach 1972-1983 by³ radnym Gromadzkiej
Rady Narodowej w Polance Wielkiej, jak
równie¿ w latach 70. i 80. radnym Gminnej
Rady Narodowej w Osieku. Obowi¹zki radnego pe³ni³ równie¿ jedn¹ kadencjê w Radzie Gminy w Polance Wielkiej. W roku
1983 nasz polanczanin zosta³ powo³any na
stanowisko naczelnika gminy Osiek. Warto
w tym miejscu wspomnieæ, ¿e jego kontrkandydatem by³ Micha³ Krawiec, cz³onek
PZPR równie¿ mieszkaj¹cy w Polance Wielkiej. W tej rywalizacji Ludowcy wyszli
„obronn¹ rêk¹”, choæ nie by³o ³atwo - jak
nadmienia pan Henryk - kandydaturê musia³ zatwierdziæ Komitet Wojewódzki PZPR
w Bielsku-Bia³ej. W tym czasie przysz³y
naczelnik Osieka zrezygnowa³ z pracy nauczyciela w Mys³owicach.
W latach 1983-1989, gdy naczelnikiem
gminy Osiek by³ Henryk Huczek czêsto dochodzi³o do prowokacji ze strony cz³onków
PZPR. Celem ich ataków - jak zaznacza polanczanin - by³o os³abienie jego pozycji i
odsuniêcie go od sprawowanego urzêdu. Jednak za ka¿dym razem zabiegi ze strony ry-

walizuj¹cego ugrupowania politycznego nie
osi¹ga³y zamierzonego celu. W opinii wielu
osób jego praca na tym stanowisku by³a
wzorowa i bez zarzutu. W latach 70. i 80.
ubieg³ego wieku Polanka Wielka by³a - jak
podaje by³y naczelnik Osieka - wielkim placem budowy. Rozbudowa obu wsi nast¹pi³a
szczególnie w latach, gdy gmin¹ zarz¹dza³
Henryk Huczek. W tamtym okresie, jak równie¿ wczeœniej, tworzy³y siê komitety budowy, dziêki którym powstawa³y w naszej
miejscowoœci budowle u¿ytecznoœci publicznej, gazoci¹g czy wodoci¹g. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje budowa Domu Ludowego, w którym aktywny udzia³ bra³ pan
Henryk. Ka¿d¹ woln¹ chwilê spêdza³ na
budowie, jak i pomaga³ podczas transportu
materia³ów budowlanych.
Oczywiœcie obok pracy przy wznoszeniu
Domu Ludowego w Polance Wielkiej nasz
polanczanin uczestniczy³ w budowie Domu
Stra¿aka, pawilonu sportowego, oœrodka
zdrowia, jak równie¿ obu koœcio³ów. Warto
w tym miejscu podkreœliæ, i¿ prace odbywa³y
siê w czynie spo³ecznym i tylko dziêki solidarnej pracy wielu mieszkañców mo¿na by³o
tak wiele uzyskaæ, przy niezwykle skromnych
nak³adach finansowych. Polanka Wielka, bêd¹ca jeszcze wtedy so³ectwem gminy Osiek
wyró¿nia³a siê w tym wzglêdzie w sposób
znacz¹cy. Henryk Huczek jako aktywny
mieszkaniec Polanki Wielkiej udziela³ siê tak¿e w pracy Kó³ka Rolniczego, które w latach
70. i 80. prze¿ywa³o czasy swego rozwoju.
Od lat 50. ubieg³ego wieku pan Henryk by³
cz³onkiem zarz¹du lub cz³onkiem komisji rewizyjnej, a ostatnio sekretarzem. Dzia³alnoœæ
KR nie ogranicza³a siê tylko do œwiadczenia
us³ug rolnikom, ale na przyk³ad do transportu kruszywa na budowê Domu Ludowego.
W roku 2004 Henryk Huczek zrezygnowa³ z
pe³nionych w Ko³ku Rolniczym funkcji z
uwagi na stan zdrowia i podesz³y wiek.
Dziêki zabiegom czynionym przez
Ludowców ju¿ od lat 60. XX wieku a¿ do
1992, czyli do powstania gminy, Polanka
Wielka mo¿e siê poszczyciæ wspania³ym
parkiem. W miejscu, gdzie wybudowano
amfiteatr, odbywaj¹ siê imprezy kulturalne,
w których uczestnicz¹ t³umy nie tylko polanczan, ale równie¿ mieszkañców z innych
miejscowoœci powiatu oœwiêcimskiego.
Henryk Huczek przez ca³e dziesiêciolecia
wspiera³ i inicjowa³ dzia³ania, których celem by³o przystosowanie parku, niegdyœ
w³asnoœci dziedziców Polanki, na cele rekreacyjno-kulturalne. W roku 1989 Henryk
Huczek zrezygnowa³ z pe³nienia obowi¹zków naczelnika gminy Osiek. Przez rok pracowa³ na stanowisku dyrektora szko³y na
górnej Polance, po czym przeszed³ na eme-

ryturê. Jednak emerytura w przypadku pana
Henryka nie oznacza³a rezygnacji z aktywnej dzia³alnoœci na rzecz lokalnej spo³ecznoœci. Jako jeden z pierwszych zabiega³ on
o oderwanie siê Polanki Wielkiej od Osieka
i utworzenie odrêbnej gminy. Dziêki podjêtym g³ównie przez Ludowców dzia³aniom
w roku 1992 utworzono gminê Polanka
Wielka. By³a to szczególna, uroczysta chwila
dla nas wszystkich.
Henryk Huczek s³u¿y³ nowej, ju¿ rodzimej gminie swym doœwiadczeniem i zapa³em do pracy jako radny. Tê funkcjê pe³ni³ w latach jednej kadencji od 1998 do
2002 roku.
Zapewne wielu czytelników „Polanina” pamiêta pana Henryka, jako autora licznych tekstów i zastêpcê redaktora naczelnego. Nasz redakcyjny kolega by³ z nami od
pocz¹tku istnienia periodyku a¿ do roku
2005. Z tego miejsca raz jeszcze sk³adam
Henrykowi Huczkowi serdeczne podziêkowania za wieloletni¹ i owocn¹ pracê w redakcji kwartalnika „Polanin”. Nasz polanczanin, o czym nale¿y pamiêtaæ jest tak¿e
autorem dwóch broszur oraz jednej ksi¹¿ki.
Z okazji 100-lecia OSP oraz Ruchu Ludowego w Polance Wielkiej opracowa³ i wyda³
on dwie broszury, które przybli¿a³y czytelnikowi dzia³alnoœæ tych dwóch organizacji
w naszej miejscowoœci.
Wa¿nym wydarzeniem dla gminy by³o
tak¿e wydanie pozycji ksi¹¿kowej „Polanka Wielka - historia i wspó³czesnoœæ”, której autorem jest w³aœnie Henryk Huczek.
By³y naczelnik gminy Osiek pytany - na co
nale¿y zwróciæ obecnie uwagê w naszej
gminie - odpowiada, i¿ kanalizacja powinna byæ wykonana. To mo¿e zaj¹æ pewien
okres, ale jej realizacja nie mo¿e byæ zbyt
gwa³townie i na d³ugo oddalana w czasie.
Ponadto zwraca on uwagê na koniecznoœæ
nadania szkole podstawowej imienia patrona oraz na zorganizowanie w roku 2010 obchodów 150-rocznicy powszechnego nauczania w Polance Wielkiej.
Henryk Huczek 15 stycznia skoñczy³
80 lat. Jego dzia³alnoœæ, praca i trud zosta³y
docenione o czym mog¹ œwiadczyæ liczne,
nadane mu odznaczenia. Wœród nich warto
wymieniæ: dwa br¹zowe krzy¿e (Ochotnicza Stra¿ Po¿arna), Z³oty Krzy¿ Zas³ugi
(oœwiata), Medal 40-lecia PRL, Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal
Witosa (najwy¿sze odznaczenie nadawane
przez PSL). Z pewnoœci¹ na temat Henryka
Huczka, jego aktywnoœci spo³ecznej i zaanga¿owania w sprawy dotycz¹ce mieszkañców Polanki Wielkiej mo¿na by jeszcze pisaæ. Warto jednak zdaæ sobie sprawê, i¿ jest
to postaæ nietuzinkowa, przez dziesiêciolecia poœwiêcaj¹ca siê sprawom bliskiej mu
miejscowoœci.
Ryszard Tabaka
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Minê³a dekada
„Polanina”...
Drodzy Czytelnicy dok³adnie 10 lat temu wydaliœmy pierwszy
numer „Polanina”. Byliœmy z Wami przez ca³y ten okres. Informowaliœmy o wydarzeniach, tych wa¿nych i tych mniej istotnych, przy
czym dbaliœmy tak¿e o publicystykê i rozrywkê. Œmiem twierdziæ,
¿e czas ten nie by³ zmarnowany, a nasza misja, pomimo i¿ w dawnym sk³adzie redakcyjnym dobieg³a ju¿ koñca, zosta³a przez nas
spe³niona. Pamiêtam nasze pocz¹tki... Zaczêliœmy chyba jak zawsze
w tych przypadkach bywa, czyli skromnie. Choæ muszê przyznaæ,
¿e nak³ad nigdy nie zosta³ zmniejszony, poniewa¿ sprzeda¿, dziêki
Tobie Drogi Czytelniku by³a zawsze wysoka. Nale¿y to uznaæ za
prawdziwy sukces i widomy znak potrzeby istnienia czasopisma w
naszej gminie. By³ to celny strza³ w sam¹ dziesi¹tkê, a „Polanin” moje „dziecko” nieprzerwanie œwiêci³ swój tryumf prasowy w Polance Wielkiej. Byæ mo¿e ktoœ pomyœli, ¿e jestem nieskromny, jednak przed faktami trudno uciec. Oczywiœcie „Polanin” - moje „dziecko” jest nie tylko moje, bowiem nad sukcesem naszego kwartalnika
pracowa³o nieprzerwanie przez te wszystkie lata grono ludzi. Gor¹ce podziêkowania sk³adam z tego miejsca ówczesnemu wójtowi, a
obecnie staroœcie oœwiêcimskiemu Józefowi Kale. Bez jego inicjatywy i wsparcia „Polanin” nigdy by nie powsta³ i o tym nale¿y pamiêtaæ. Na temat moich najbli¿szych wspó³pracowników i ich zaanga¿owania w redagowanie „Polanina” ju¿ pisa³em przy ka¿dej
mo¿liwej okazji. Bez pomocy sekretarz redakcji Wiesi Zajas, by³ej
dyrektor GCK, nasze gminne czasopismo by³oby zupe³nie inne. Jestem jej bardzo wdziêczny za wszystko to, co wnios³a do naszej
redakcji, czyli: pracowitoœæ, systematycznoœæ, wiedzê, inicjatywê,
cierpliwoœæ i ciep³o wewnêtrzne emanuj¹ce na zewn¹trz. Moje s³owa uznania kierujê równie¿ w stronê mojego zastêpcy Henryka
Huczka, który niestety nie pozosta³ z nami do koñca w redakcji z
uwagi na podesz³y wiek. Wielce szanujê mego redakcyjnego Kolegê i jestem mu wdziêczny za zaanga¿owanie w pracê na rzecz „Polanina”. Zawsze posiada³ wiele pomys³ów i lubi³ na naszych ³amach
wracaæ do przesz³oœci gminy. W tym wydaniu „Polanina” prezentujemy drug¹ czêœæ artyku³u, który przybli¿a jego postaæ. W pamiêci
mam równie¿ licznych sta³ych wspó³pracowników „Polanina”, na
czele z proboszczami z obu naszych parafii. Wszystkim z g³êbi serca dziêkujê.
Dziesiêæ lat to “szmat czasu”, równie¿ odmierzaj¹c ludzkie
¿ycie to nie ma³o. Z niemowlêcia nasz kwartalnik przeobrazi³ siê
w krzepkie dziecko, które dawno ma ju¿ za sob¹ pierwsze nauki i
dobrze wie czego chce.
Teraz najwa¿niejsze jest pytanie - gdzie siê skieruje i jaki plan
rozwoju przyjmie na najbli¿szy czas. Od tego bêdzie zale¿eæ jego
jakoœæ i tym samym sposób oddzia³ywania na Czytelnika. Niestety,

IA KOM
Witold Jarzyna
Konta poczty elektronicznej (e-mail),
domeny,
strony www, wizytówki internetowe,
generatory stron www, wpis do
wyszukiwarki gminnej i powiatowej.
Obecnoœæ firmy na oficjalnej stronie urzêdu gminy: www.polanka-wielka.iap.pl
oraz stronie powiatowej:
www.oswiecimski.iap.pl
Kontakt: tel. 844 29 73, 0504 078 322,
e-meil: iakom @ iap.pl

ja muszê odejœæ, a stery „Polanina” bierze w swe rêce ktoœ inny. Nie
wiem, gdzie „okrêt nasz” pop³ynie, ale mam nadziejê, ¿e nie osi¹dzie na mieliŸnie. Czego mu z ca³ego serca, jak i Czytelnikom ¿yczê!
Jak mawia³ staro¿ytny, grecki filozof Heraklit: panta rhei - wszystko
p³ynie -nie mo¿emy wejœæ do tej samej rzeki dwa razy, a up³ywaj¹cy
czas wszystko wokó³ nas zmienia. Nasz „Polanin” tej zasadzie równie¿ podlega, pewnie jak wszystko, co jest na tym œwiecie.
Cieszê siê, ¿e ca³¹ t¹ dekadê spêdzi³em poœród mi³ych i dobrych ludzi - mieszkañców Polanki Wielkiej. Dziêki temu redagowanie „Polanina” sta³o siê poniek¹d moj¹ pasj¹, wyzwaniem, które realizowa³em z przyjemnoœci a nie z obowi¹zku. Dziêkujê
wszystkim i za wszystko co mia³o zwi¹zek z naszym kwartalnikiem i ze mn¹. Za ka¿d¹ uwagê, szczególnie za t¹ krytyczn¹, jak i
pochwa³ê, która równie¿ siê zdarza³a przez te lata. Tak na prawdê,
to nie odchodzê od Was, bowiem na zawsze pozostaniecie Drodzy
Czytelnicy w mojej pamiêci.
Ryszard Tabaka
dotychczasowy redaktor naczelny kwartalnika „Polanin”

Sukcesy gimnazjalistów
W roku szkolnym 2007/2008 mo¿emy poszczyciæ siê ogromnymi sukcesami naszych uczniów. A¿ trzech gimnazjalistów zosta³o finalistami ma³opolskich konkursów przedmiotowych. Do
wojewódzkiej olimpiady z j. polskiego zakwalifikowa³y siê dwie
uczennice: Marta Boba z kl. II C i Bogumi³a Jarzyna z kl. III C,
która ponadto zakwalifikowa³a siê równie¿ do województwa w
konkursie biologicznym. Nale¿y nadmieniæ, ¿e do takiego konkursu dostaje siê tylko 200 gimnazjalistów z ca³ego województwa, a w woj. ma³opolskim uczy siê gimnazjach ok. 136 tysiêcy!
Trzeba tak¿e doceniæ równie¿ sukcesy naszej m³odzie¿y w konkursie biblijnym „Jonasz”. Do etapu diecezjalnego zakwalifikowali siê: £ukasz Kasperczyk kl. III C, Bogumi³a Jarzyna kl. III
C, Agnieszka Jarzyna kl. III C oraz Tomasz Hamerski kl. II C.
Andrzej Momot
dyrektor Gimnazjum w Polance Wielkiej
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Dobre sposoby na ...
cd. ze str. 1
Celem programu by³o rozszerzenie podstawowej oferty edukacyjnej i wychowawczej kierowanej do uczniów. Szczególny
nacisk po³o¿ono na zagospodarowanie czasu wolnego podczas
wakacji, dodatkowe zajêcia rozwijaj¹ce wiedzê i umiejêtnoœci;
warsztaty pog³êbiaj¹ce zainteresowania, zami³owania i uzdolnienia. Zwrócono równie¿ uwagê na zajêcia o charakterze psychologiczno-pedagogicznym wspieraj¹ce rozwój ucznia, zajêcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz kszta³tuj¹ce postawy przedsiêbiorczoœci z uwzglêdnieniem technologii komputerowej i jêzyków obcych.
Nie zabrak³o tak¿e zajêæ o charakterze sportowo-rekreacyjnym.
Realizacja programu „Dobre sposoby na pokonanie nudy” rozpoczê³a siê 18 czerwca 2007 i zakoñczy³a 15 grudnia 2007 r. W okresie wakacji nasze dzieci odby³y „Z³az na Leskowiec”, wêdrowa³y
i podziwia³y piêkno Pienin, a tak¿e nasze bliskie tereny poprzez
zwiad ekologiczny i wycieczkê do „Doliny Karpia”. £¹cz¹c turystykê ze sportem, uczniowie poznawali „Kapliczki Polanki Wielkiej” i „Szlak architektury drewnianej Dekanatu Osieckiego” przemierzaj¹c trasê na rowerach. Zobaczyli równie¿ „Park miniatur”
w Inwa³dzie. Ze wszystkich tych wycieczek pozosta³a bogata galeria zdjêæ i materia³ów.

Od wrzeœnia 2007 roku dzieci uczêszcza³y na dodatkowe zajêcia pozalekcyjne i pracowa³y w ko³ach zainteresowañ: ekologicznym, europejskim, matematycznym, artystyczno-technicznym dla
klas IV-VI, artystycznym dla klas II-III, plastycznym (arteterapia),
jêzyka angielskiego dla klas II-III i sportowym. Metody warsztatów, wycieczek, pracy w grupach, konkursy pozwoli³y uczniom
wykazaæ siê inicjatyw¹ twórcz¹ i wiadomoœciami wykraczaj¹cymi poza program nauczania. Lepienie z gliny, malowanie na szkle,
rzeŸbienie, haftowanie, papieroplastyka umo¿liwi³y uczestnikom
poznanie nowych sposobów wyra¿ania siebie w twórczoœci. Wykonane prace uczniów zosta³y zaprezentowane rodzicom i wzbo-

STOLARSTWO
-DEKARSTWO
KRZYSZTOF CHRAPCZYÑSKI
4 Wykonywanie konstrukcji i pokryæ dachowych
4 Adaptacja poddaszy
4 Uk³adanie parkietów, mozaik, cyklinowanie, malowanie

32-607 Polanka Wielka, ul. D³uga 149
tel. 601 198 653

gaci³y zasoby szko³y. Trzecioklasiœci wyje¿d¿ali co tydzieñ na basen, by doskonaliæ naukê p³ywania. Poprzez udzia³ w zajêciach
dydaktyczno-wyrównawczych z j. polskiego i j. angielskiego oraz
z matematyki, uczniowie pokonywali swoje trudnoœci w nauce.
Spotkania z pedagogiem szkolnym na zajêciach grupowych dodawa³y wiary i pewnoœci wszystkim uczestnicz¹cym. Miêdzyszkolne mecze sportowe wyzwala³y ducha sportowej rywalizacji. Wykorzystuj¹c technologiê komputerow¹ uatrakcyjniono zajêcia z
matematyki i j. angielskiego. Rozbudowano stronê internetow¹
szko³y i stworzono galeriê zdjêæ. Uczniowie poznali faunê i florê
oraz zdobyli wiedzê historyczn¹ i przyrodnicz¹ o naszym regionie. Polska z³ota jesieñ sprawi³a, ¿e sobotnie rajdy w plenerze
„Dolinki Krakowskie” i „Ojcowski Park Narodowy” cieszy³y siê
du¿ym zainteresowaniem dzieci. Wszyscy uczniowie mieli mo¿liwoœæ uczestniczenia w wycieczkach edukacyjnych na Wawel lub
do teatru w Bielsku-Bia³ej.

Ca³y program „Dobre sposoby na pokonanie nudy” sprawi³, ¿e
nasze dzieci spêdza³y czas aktywnie zarówno w okresie wakacji,
jak i roku szkolnego. Pozytywne strony realizacji tego projektu
motywowaæ nas bêd¹ do podejmowania w przysz³oœci kolejnych
wyzwañ, s³u¿¹cych poszerzeniu oferty edukacyjnej i podniesieniu
jakoœci pracy naszej placówki.
Barbara Mirta-£abaj
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Zmiany w GCK-u
Od 2 stycznia tego roku Gminnym Centrum Kultury w Polance Wielkiej zarz¹dza Marianna ¯mija, która wygra³a konkurs og³oszony na to stanowisko. Zapytaliœmy pani¹ dyrektor o najbli¿sze plany: - Cieszê siê, ¿e mogê
pracowaæ w Polance. Wiem, ¿e to jedna z najmniejszych gmin w Polsce, ale akurat tu dzieje siê du¿o dobrego. Chcia³abym zachowaæ
wszystkie dotychczas wiod¹ce w miejscowym kalendarzu kulturalnym imprezy, jak
Dzieñ Kultury czy Dni Polanki Wielkiej, ale zarazem chcê,
by mieszkañcy mieli
sta³y i czêsty kontakt z
naszym oœrodkiem.
Dlatego w styczniu zaprosiliœmy
polanczan na Wieczór Wiedeñski, a w
lutym na „walentynkowe” spotkanie z
poezj¹ i piosenk¹. Przed nami kwietniowy Dzieñ Kultury. Zachowa³am dotychczasowy scenariusz, czyli prezentacjê dzia³aj¹cych w gminie zespo³ów artystycznych, ale te¿ chc¹ wzbogaciæ program o poetyck¹
nutkê z zewn¹trz. Dni Polanki Wielkiej na pewno pozostan¹ wiod¹ca w gminie imprez¹ kulturaln¹, choæ w tym roku - z uwagi na
jubileusz 110-lecia dzia³alnoœci Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej - odbêd¹ siê w czerwcu, a nie jak dotychczas - w lipcu. Mam ju¿ prawie dopiêty program obchodów, ale szczegó³y mog¹ jednak ulec
zmianie, tote¿ ostateczny scenariusz bêdzie uwidoczniony na afiszach. Ju¿ dziœ zapraszam do wspólnego œwiêtowania „imienin”
naszej Gminy! To nie wszystko. Od kwietnia rozpoczynamy zapisy
na naukê na instrumentach klawiszowych, jak równie¿ naukê jêzyków obcych: angielskiego, niemieckiego, hiszpañskiego i w³oskiego. Koñczymy w³aœnie gruntowny remont biblioteki gminnej. Pomieszczenie zyska³o wiêcej œwiat³a, ³atwiejszy bêdzie dostêp do
ksiêgozbioru. Ponadto godziny pracy biblioteki zosta³y dostosowane do zg³aszanych wczeœniej potrzeb czytelników. Na pewno
przygotujemy atrakcyjny program wakacyjny, tak, by nie tylko dzieci, ale i doroœli mogli wypoczywaæ poznaj¹c najpiêkniejsze zak¹tki naszego regionu. Polanka jest ma³¹ gmin¹, wiêc i bud¿et Gminnego Centrum Kultury jest skromny, ale dziêki wsparciu sponsorów, uda siê zrobiæ wiele. Chcia³abym serdecznie podziêkowaæ
wszystkim, którzy dzielnie nas dot¹d wspierali, przeznaczaj¹c nie
tylko gotówkê, ale równie¿ materia³y budowlane i wykoñczeniowe, a tak¿e s³u¿¹c w³asn¹ prac¹. Dziêkujê dotychczasowym sponsorom i zachêcam kolejnych wiedz¹c, ¿e bez ich wsparcia nie
wszystkie plany mogê zrealizowaæ! Mam nadziejê, ¿e wspólnie uda
nam siê opracowaæ i wprowadziæ w ¿ycie program, który wszystkim umo¿liwi korzystanie z naszej oferty kulturalnej przez ca³y rok.
Jeœli nawet jeden rok przepracujê zgodnie z przyjêtym za³o¿eniem,
uznam, ¿e w pe³ni swój cel zrealizowa³am. Zapraszam Wszystkich
Mieszkañców Polanki do wspó³pracy na rzecz wspólnego dobra!

Godziny pracy
w Gminnej Bibliotece:
poniedzia³ek:
1030 - 1830
wtorek:
800 - 1600
œroda:
1030 - 1830
czwartek: dzieñ pracy wewnêtrznej
pi¹tek:
1030 - 1830
1 i 2 sobota m-ca:
800 - 1200

Prawie jak nad
modrym Dunajem!
W niedzielê 27 stycznia w Sali Gminnego Centrum Kultury
mia³o miejsce du¿ej wagi wydarzenie kulturalne - przed polanczanami wyst¹pi³a Orkiestra Salonowa Profesora Hilarego Drozda.
W programie znalaz³y siê nie tylko najpopularniejsze utwory XIX-

wiecznych kompozytorów wiedeñskich: walce, tanga, polki, ale
równie¿ brawurowo wykonana wi¹zanka znanych melodii filmowych i musicalowych. Ponad stuosobowa widownia bawi³a siê znakomicie, gromkimi brawami nagradzaj¹c artystów. „Wiedeñski
wieczór” zakoñczy³ siê owacj¹ na stoj¹co i kilkoma bisami. Ostatni z nich - s³ynny marsz Radedzky’ego w po³owie „odklaskany”
przez publicznoœæ - nawi¹zywa³ do s³ynnych koncertów transmitowanych z Wiednia w noworoczne po³udnie na ca³y œwiat! Dyrektorka GCK, Marianna ¯mija, dziêkuj¹c artystom i s³uchaczom
zapewni³a, ¿e oto rodzi siê tradycja i odt¹d co roku karnawa³ w
Polance Wielkiej koñczy³ siê bêdzie w rytmie muzyki Straussów,
Kalmana, Lehara, Offenbacha…

Po koncercie wszyscy zostali zaproszeni na lampkê dobrego
wina i wiedeñski sernik, ufundowany przez piekarniê „Czaniec”.
W kuluarowej rozmowie ks. dziekan Tadeusz Porzycki nie omieszka³ przypomnieæ, ¿e Polanka ma doœæ bliskie zwi¹zki z Wiedniem,
jako ¿e jeden z jej w³aœcicieli, Marcin Cieñski h. Pomian, walczy³
o boku króla Jana Sobieskiego przeciw Turkom, o czym œwiadcz¹
nie tylko historyczne kroniki. Herb Cieñskich do dziœ ogl¹daæ mo¿na w niewielkim muzeum na Kahlenbergu, bowiem imæ pan rotmistrz - cz³ek odznaczaj¹cy siê niepospolit¹ si³¹ i równie wielk¹
odwag¹ - dowodzi³ pod Wiedniem chor¹gwi¹ husarsk¹, a jak wiadomo, husarzy walnie przyczynili siê do naszej wiedeñskiej wiktorii.
(mb)
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Trochê zabawy, trochê nauki
W czasie tegorocznych ferii œniegu nie by³o u nas nawet na
lekarstwo! Mi³oœnicy zimowych sportów musieli pokonywaæ wiele
kilometrów, by poczuæ pêd wiatru przy zjeŸdzie ze stoku, ale ci,
którym narty nie s¹ koniecznie potrzebne do szczêœcia, wcale nie
musieli tych dwóch tygodni spêdzaæ w domu. Gminne Centrum
Kultury przygotowa³o doœæ ró¿norodny program „Ferii artystycznych”. By³y warsztaty plastyczne, taneczne i dziennikarskie dla
dzieci i m³odzie¿y gimnazjalnej prowadzone przez fachowców z
ka¿dej dziedziny. Przy wspó³pracy z Komend¹ Rejonow¹ Policji
w Oœwiêcimiu zorganizowano bezpieczne zajêcia rekreacyjno-sportowe. W ostatnim dniu stycznia m³odzi polanczanie pojechali do
Krakowa. Najpierw w kinie trójwymiarowym obejrzeli ciekaw¹
historiê o dinozaurach i wspó³czeœnie prowadzonych badaniach
nad ¿yciem tych prehistorycznych gadów, a póŸniej doœwiadczyli
wszelkich atrakcji proponowanych przez Park Wodny. W drodze
powrotnej zwiedzili najwiêksz¹ w Ma³opolsce szopkê ruchom¹ w
klasztorze oo. bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej. Nie bra-

k³o te¿ okazji do zabawy - 4 lutego z udzia³em aktorów z krakowskiego teatru „Kameleon” na balu przebierañców bawi³y siê przedszkolaki i uczniowie klas m³odszych, póŸniej swoj¹ dyskotekê mia³a
szkolna m³odzie¿.
(mb)

PLAN IMPREZ GCK na II kwarta³ 2008 r.
30 MARCA (niedziela), godz. 1400 rozpoczêcie Festiwalu Piosenki Religijnej (wspó³organizator Parafia Œw. Miko³aja) - impreza pod Patronatem Honorowym Starosty Oœwiêcimskiego Józefa
Ka³y. Zg³oszenia nale¿y przysy³aæ do dnia 17 marca. Goœcinnie
wyst¹pi zespó³ Magnificat.
13 KWIETNIA (niedziela), godz. 1500 - Dzieñ Kultury 2008
- prezentacja zespo³ów artystycznych, muzycznych, kabaretów, kó³
zainteresowañ, orkiestry dêtej, dzia³aj¹cych w przedszkolach, szko³ach, w GCK oraz jako grupy nieformalne w Polance Wielkiej.
23 KWIETNIA (œroda) - Œwiatowy Dzieñ Ksi¹¿ki; ogólnokrajow¹ akcjê „Ca³a Polska czyta dzieciom” o godz. 1030 rozpocznie wójt Gminy Polanka Wielka, Mariusz Figura.
25 MAJA (niedziela) godz. 1700 w koœciele pw. Narodzenia
Najœwiêtszej Marii Panny koncert z okazji Dnia Matki: „Najpiêkniejsze pieœni Maryjne”.
1 CZERWCA (niedziela) godz. 1500 - Piknik Rodzinny z okazji Miêdzynarodowego Dnia Dziecka; w programie gry i zabawy
dla dzieci, koncert zespo³u Sfinks.
28 - 29 CZERWCA (sobota, niedziela) - Dni Polanki Wielkiej. W programie m.in. wystêpy dla dzieci, koncert zespo³ów muzycznych: Agreggat, Koniec Œwiata, Czerwie, Sfinks, orkiestry
dêtej, zespo³ów tanecznych: ZPiT Polancza, ZPiT Ma³a Polancza, Rewolt, Shade; imprezie towarzyszyæ bêd¹ kiermasze, weso³e miasteczko i inne atrakcje.
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Mi³oœæ wiêksza ponad
wszystko…
… tak Kuba
Abrahamowicz, aktor
Teatru Polskiego w
Bielsku Bia³ej zatytu³owa³ swój recital przygotowany na walentynkowy wieczór w Polance.
Odœwiêtna atmosfera
da³a siê zauwa¿yæ ju¿
przy wejœciu. Szefowa
GCK,
Marianna
¯mija, wita³a wchodz¹cych …s³odko, czyli lizakiem z czerwonym
serduszkiem! Ma³a salka z trudem pomieœci³a tych, którzy chcieli spêdziæ ten wieczór
z poezj¹ i piosenk¹ z mi³oœci¹ w roli g³ównej! Mo¿e niejeden, niejedna z uczestników zastanawiali siê nad refrenem piosenki z Kabaretu Starszych Panów: „Ach panie, panowie, dlaczego ciep³a nie
ma w nas”? Poetycki wieczór - mówiony i œpiewany - najwyraŸniej przekona³ wszystkich, ¿e „mi³oœæ wiêksza jest ponad wszystko”, o czym œwiadczy³y nie tylko bisy, lecz równie¿ „d³ugie rodaków rozmowy” przy lampce wina.

Zgodnie z zapowiedzi¹ nowej szefowej, Wieczór Walentynkowy podobnie jak wczeœniejszy Wieczór Wiedeñski, maj¹ szansê
na sta³e zagoœciæ w kalendarzu imprez Gminnego Centrum Kultury w Polance Wielkiej.
(mb)

Adaptacja dziecka
w przedszkolu
Pewien psychoanalityk francuski powiedzia³: „Nam wszystkim siê wydaje, ¿e jak dziecko idzie do przedszkola i przez pierwsze
dni trochê p³acze, to tak musi byæ, bo tak ju¿ jest. Ale wcale tak nie
musi byæ. Bo dziecko, jeœli p³acze, to znaczy, ¿e ma jakiœ problem”.
Ma³e dziecko w domu jest otoczone trosk¹ i uwag¹, a jego potrzeby
zaspakaja rodzina. Kiedy znajdzie siê w przedszkolu, obce jest
wszystko: miejsce, jedzenie, nauczyciel, gromada dzieci.

Pocz¹tku roku obawiaj¹ siê rodzice i nauczyciele. A dzieci?
Niektóre ufne, zaciekawione, inne- niespokojne, niepewne. Dopiero, gdy zostan¹ bez mamy na wiele godzin, ich lêk siê potêguje.
Delikatny jeszcze uk³ad nerwowy i niestabilne poczucie bezpieczeñstwa uniemo¿liwia zaakceptowanie tak istotnych zmian. Czêœæ
dzieci przystosowuje siê szybko, a inne rozpaczaj¹, trac¹ apetyt,
Ÿle œpi¹, a niektóre maj¹ tak zmasowane objawy psychosomatyczne, ¿e trzeba je zabraæ z przedszkola. Najtrudniej zaadaptowaæ siê
do warunków przedszkola dzieciom, które:
- mia³y przykre doœwiadczenia w relacjach z obcymi doros³ymi osobami, np. by³y poddawane licznym zabiegom medycznym,
przebywa³y w szpitalu,
- maj¹ za sob¹ nieudan¹ próbê adaptacji w przedszkolu,
- s¹ nieœmia³e i lêkliwe,
- maj¹ nadopiekuñczych rodziców,
- mia³y dotychczas bardzo ma³o kontaktów z rówieœnikami.
Aby zapobiec negatywnym prze¿yciom ma³ego cz³owieka przy
przekraczaniu progu przedszkola, od wielu lat prowadzimy dni
otwarte dla dzieci i ich rodziców.
cd. na str. 15

Zajêcia sta³e w Gminnym Centrum Kultury
(klub, sala widowiskowa, pracownia modelarska)
Poniedzia³ek
godz. 1600 - 1700 Zabawy jêzykowe „Niemiecki na weso³o”
godz. 1700 - 1900 Zespó³ Pieœni i Tañca Ma³a Polancza
godz. 1700 - 1930 KGW (ka¿dy pierwszy poniedzia³ek miesi¹ca)
godz. 1800 - 2000 Klub modelarski Krzy¿ak.
Wtorek
godz. 1600 - 1800 Grupa SHADE
godz. 1830 - 2030 Zespó³ Pieœni i Tañca Polancza.
Œroda
godz. 1430 - 1830 Ognisko muzyczne
godz. 1800 - 1900 Grupa Revolt
godz. 1700 - 2100 Zespó³ Sfinks.
Czwartek
godz. 1700 - 1830 ZPiT Ma³a Polancza
godz. 1830 - 2030 ZPiT Polancza.

Pi¹tek
godz. 1600- 1700 Grupa Revolt
godz. 1700 - 1900 Kabaret (m³odzie¿ z gimnazjum)
godz. 1800 - 2000 Orkiestra dêta
godz. 1800 - 2000 Klub modelarski Krzy¿ak.
Niedziela
godz. 1030 - 1430 Orkiestra dêta
godz. 1015 - 1200 Orkiestra dêta.
GCK og³asza zapisy na:
u naukê gry na instrumentach klawiszowych,
u kursy jêzyków obcych
(angielski, hiszpañski, niemiecki, w³oski).

Informacje w siedzibie GCK, ul. D³uga 61,
tel. 033/848 - 84 - 59.
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Czarowanie szyde³kiem
Pasjonaci, hobbyœci, pozytywnie zakrêceni - jakkolwiek by ich nie nazwaæ, jedno jest pewne:
¿yj¹ nie tylko chlebem. Nie wystarczaj¹ im codzienne obowi¹zki, niekoniecznie musz¹ ogl¹daæ 3263
odcinek jakiegoœ serialu „z wartk¹ akcj¹”. ¯yj¹ w ka¿dym œrodowisku, choæ nie zawsze s¹ powszechnie
znani. Nieraz wystarczy tylko rzuciæ has³o, a ju¿ wszyscy kieruj¹ pytaj¹cego pod w³aœciwy adres,
innym razem nawet krewni s¹ szczerze zdumieni, ¿e oto maj¹ w rodzinie poetê b¹dŸ kolekcjonera.
Przedstawiamy czytelnikom „Polanina” pani¹ Krystynê Sitko, która wyczarowuje szyde³kiem bia³e
i kolorowe cudeñka.
Po raz pierwszy wziê³a szyde³ko do r¹k bêd¹c nastoletni¹ dziewczyn¹. Kiedyœ jedna z s¹siadek, pani Czujowa, pokaza³a jej jak
robi siê s³upki, pó³s³upki, jak ³añcuszek. Wówczas modne by³y szyde³kowane firany i takie¿ obrusy. Dumna by³a, ¿e te¿ potrafi. PóŸniej na kilka lat porzuci³a swoje hobby - wiadomo, m¹¿, dzieci,
dom… Teraz czasu wiêcej
- starsi synowie maj¹ ju¿
swoje rodziny, a poniewa¿
mieszkaj¹ za oceanem, to
pani Krystyna wnuków nie
niañczy, wiêc szyde³ko
znów wróci³o do ³ask. Teraz znacznie ³atwiej - s¹
specjalistyczne czasopisma z poradami i wzorami,
w pasmanteriach nici przeró¿nych w bród. - Lubiê
szyde³kowaæ, cieszy mnie,
jak uporam siê z jakimœ
ciekawym wzorem! Umyœli³am, ¿e choinkê ustrojê tam, czy gdzieœ pokazywa³a swoje prace? - W ubieg³ym roku dawe w³asnorêcznie wykona- ³am kilka na wystawê zorganizowan¹ w naszym domu kultury, od
ne ozdoby. Akurat musia- wrzeœnia do grudnia prowadzi³am w szkole podstawowej kurs szy³am iœæ do szpitala, wiêc de³kowania. Na pocz¹tku by³o sporo chêtnych, nawet ch³opcy siê
wziê³am robótkê, by tak nie zapisali, ale do koñca dotrwa³o tylko kilka dziewczynek. Nie wszystpatrzeæ w okno i rozmyœlaæ. Ale jak tam zobaczyli te dzwoneczki i kim starczy³o cierpliwoœci. A nasza przygoda skoñczy³a siê preanio³ki, to ka¿da z pañ chcia³a coœ dla siebie. Pocz¹tek grudnia,
„Miko³aj”, wiêc jak tu nie zrobiæ prezentu? Na pe³n¹ dekoracjê
mojej choinki nie starczy³o - opowiada gospodyni i prowadzi do
pokoju, gdzie pyszni siê œwi¹teczne drzewko przybrane szklanymi bombkami, pomiêdzy którymi wisz¹ œniegowe p³atki, anio³ki,
dzwoneczki, wszystko z bia³ych, z³otych i srebrnych nici. - Ostatnio zrobi³am ten koszyczek z grzybami i studniê - pokazuje. Studnia mo¿e nie za g³êboka, ale zadaszona, z ko³owrotkiem, przy którym wisi wiaderko... Na pokojowym segmencie sporo innych robótek: serwetkowy staw, po którym p³ywaj¹ ³abêdzie, tu znów jakby
polanka z drzewkami, œwiecznik w kszta³cie gwiazdy, kolorowe
fili¿anki, bia³e flakony z kolorowym makami i goŸdzikami… Py-

zentacj¹ prac na szkolnej stronie internetowej. Trochê robótek jest
w Ameryce, gdzie mieszkaj¹ moje dzieci…i to chyba wszystko –
wylicza. Szyde³kowanie jest dla Krystyny Sitkowej sam¹ przyjemnoœci¹. Poza jakimœ wiêkszym nawa³em prac domowych, czy
- nie daj Bo¿e, chorob¹ - prawie codziennie ma szyde³ko w rêce.
Przy robótce nie tylko odpoczywa, ale te¿ cieszy j¹, jak uda siê
jakiœ nowy wzór, jak ludzie pochwal¹... Ile przez te wszystkie lata
zu¿y³a nici? - Oj, gdyby to szyde³ko umia³o mówiæ! - œmieje siê. Uwierzy pani, ¿e przez ten ca³y czas robiê tylko tym jednym szyde³kiem? Kiedyœ mi siê gdzieœ zawieruszy³o, wziê³am inne - niby takie
samo, a w rêce nie le¿y. To ma ju¿ g³ówkê ledwo widoczn¹, wytart¹, nawet trochê jest krzywe, ale nie zamieniê na ¿adne inne.
Nie tylko szyde³kujê. Kiedyœ prezeska Lurancowa zorganizowa³a
w Kole Gospodyñ Wiejskich kurs haftu - bia³ego i na kanwie. Zrobi³am kilka bie¿ników, parê obrazków, jednak przy hafcie wzrok
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siê bardzo niszczy,
wiêc zrezygnowa³am. Przy szyde³ku
oczy siê tak nie buntuj¹, choæ przy
skomplikowanym
wzorze trzeba siê
uwa¿nie wpatrywaæ, a jesieni¹
i zim¹ dzieñ
krótki… Karnawa³
w tym roku te¿ by³
krótki, wiêc jak tylko ozdoby choinkowe zosta³y w³o¿one do pude³ka, szyde³ko znów
zaczê³o œmigaæ w rêkach pani Krystyny - bia³e kurki z czerwonym

grzebieniem, ¿ó³te
kurczaki, szare zaj¹czki, ró¿owe tulipany, koszyczki na
„œwiêcone”, serwetki… W niedzielê
Palmow¹, przy okazji
prezentacji wielkanocnych potraw, w
siedzibie Gminnego
Centrum Kultury zosta³a otwarta wystawa koronkowych cudeniek (potrwa do 10 kwietnia). By³o przedœwi¹tecznie, kolorowo, radoœnie. I tak trzymaæ, Pani Krystyno!
Maria Biel

Adaptacja dziecka ...

Pamiêtamy

cd. ze str. 13
Marzec/ kwiecieñ - poznanie placówki przez dziecko w czasie zapisu do przedszkola (pobieranie karty przez rodziców).
Maj - spotkanie informacyjne prowadzone przez dyrektora
dotycz¹ce:
- organizacji ¿ycia przedszkola,
- ramowego rozk³adu dnia w przedszkolu,
- obowi¹zuj¹cych w przedszkolu regulaminach i uregulowaniach prawnych,
- programów wychowania w przedszkolu,
- oferty edukacyjnej.
Czerwiec - ostatni tydzieñ: zabawy dzieci w ogrodzie przedszkolnym. Nauczycielki zapraszaj¹ dzieci wraz z ich rodzicami na
huœtawki, do zabawy w piasku, pi³kami itp. Rodzice mog¹ przychodziæ z dzieæmi do ogrodu nawet wtedy, gdy dzieci przedszkolne przebywaj¹ w salach.
Sierpieñ - w tym roku bêd¹ to dni 26, 27, 28, od godz. 8.00 do
godz. 12.00 odbêd¹ siê:
- swobodne zabawy z rodzicami w k¹cikach zabaw,
- poznanie swojego znaczka rozpoznawczego,
- wspólne zabawy z nauczycielkami polegaj¹ce g³ównie na
poznaniu swoich imion, przedstawianie siê,
- zabawy wod¹ i myd³em w ³azience, zabawy przy muzyce,
- zajêcia dydaktyczne z dzieæmi i rodzicami.
Zapraszamy do uczestnictwa w tych zajêciach.
Anna Hamerska
Przedszkole nr 1

30 lat temu…
27 czerwca 1978 r. polecia³ w Kosmos pierwszy Polak, mjr
Miros³aw Hermaszewski.

40 lat temu…
9 kwietnia 1968 r. zmar³a Zofia Kossak-Szczucka-Szatkowska, pisarka, dzia³aczka niepodleg³oœciowa, wiêŸniarka KL Auschwitz, autorka m. in. powieœci historycznych: „Krzy¿owcy”,
„Dziedzictwo”, „Szaleñcy Bo¿y”, „Z³ota wolnoœæ”.

55 lat temu…
29 maja Edmund Hilary i Norgay Tensing dokonali pierwszego udokumentowanego wejœcia na Mount Everest.

65 lat temu…
19 kwietnia 1943 r. wybuch³o powstanie w getcie warszawskim.

100 lat temu…
6 maja 1908 r. urodzi³ siê Mieczys³aw Kotlarczyk, aktor, re¿yser i pedagog, nauczyciel teatralny Karola Wojty³y, póŸniej Ojca
Œwiêtego Jana Paw³a II (zm. w 1978 r.).

110 lat temu…
26 czerwca na Rynku G³ównym w Krakowie ods³oniêto pomnik Adama Mickiewicza wg projektu Teodora Rygiera.

170 lat temu…
24 czerwca 1838 r. urodzi³ siê Jan Matejko, najwybitniejszy
przedstawiciel polskiego malarstwa historycznego.

190 lat temu…
6 czerwca zmar³ gen. Jan Henryk D¹browski, twórca Legionów Polskich we W³oszech.

Przed rocznic¹
2 kwietnia min¹ trzy lata od chwili, kiedy Pan wezwa³ do siebie Jana Paw³a II.
Przy okazji tej rocznicy zachêcamy Czytelników „Polanina” do lektury ksi¹¿ki Marty Burghardt pt. Nieznany przyjaciel Karola Wojty³y, która ukaza³a siê w krakowskim Wydawnictwie œw. Stanis³awa BM.
Tym nieznanym przyjacielem jest Wincenty
Ba³ys, malarz i rzeŸbiarz pochodz¹cy z Tomic k. Wadowic, zwi¹zany przyjaŸni¹ nie
tylko z Karolem Wojty³¹, ale te¿ z Mieczys³awem Kotlarczykiem, twórc¹ Teatru Rapsodycznego. Tych trzech m³odych ludzi po³¹czy³a wra¿liwoœæ na piêkno otaczaj¹cego œwiata i g³êbokie zainteresowanie sztuk¹,

której korzenie upatrywali w pod³o¿u religijnym i patriotycznym. Autorka zada³a
sobie trud dok³adnego przeœledzenia ¿ycia
i twórczoœci Ba³ysa, który zgin¹³ z r¹k Niemców w grudniu 1939 r. Karol Wojty³a nigdy
nie zapomnia³ swojego przyjaciela z m³odoœci, odwo³uj¹c siê do jego postaci w listach i wierszach.
Przy okazji warto dodaæ, ¿e w lutym
zakoñczy³y siê w Wadowicach zdjêcia do
filmu opartego na ksi¹¿ce „Œwiadectwo”
autorstwa kard. Stanis³awa Dziwisza,
który wejdzie na ekrany w po³owie tego
roku.
(mb)
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Na stos rzucili swój ¿ycia los
W tym roku przypada 90. rocznica odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci. W centrum Polanki stoi
pomnik poœwiêcony pamiêci poleg³ych za ojczyznê w obu wojnach œwiatowych. W 2009 roku bêdziemy
œwiêciæ 70-lecie wybuchu II wojny œwiatowej. Zapewne dla wielu ta w³aœnie rocznica bêdzie wyraŸniejsza
ni¿ odwo³ywanie siê do odleg³ej w czasie tradycji legionowej. Jednak mimo tej oczywistoœci, prosimy o
rodzinny „wieczór wspomnieñ”. Mo¿e pradziadek, dziadek lub inny krewny walczy³ pod komend¹ Pi³sudskiego? Je¿eli w domowych archiwach s¹ na to dowody, prosimy o kontakt z „Polaninem” - z radoœci¹
zamieœcimy nawet najmniejsze okruchy pamiêci. Na pocz¹tek przywo³ujemy relacjê p³k. Józefa Herzoga,
autora ksi¹¿ki „Krzy¿ Niepodleg³oœci. Wspomnienia ze s³u¿by w Legionach”, wydanej w 1994 r. przez Instytut Józefa Pi³sudskiego w Ameryce, z której pochodz¹ wszystkie cytaty zamieszczone w tym artykule.
Józef Herzog urodzi³ siê w 1901 r.
Wspomina o tym w ksi¹¿ce: Z t¹ wsi¹, w
której przebywaliœmy do 1909 r. (Herzogowie dzier¿awili w Osieku karczmê - dop.
mój), zwi¹zane s¹ nasze dzieciêce lata i w
tej wsi na starym wiejskim cmentarzu spoczywaj¹ zw³oki matki mojej. W Osieku urodzi³em siê i ja, i najm³odsza siostra Maria.
Jego ojcem chrzestnym by³ miejscowy organista, K³osiñski. Autor tak zapamiêta³
swoj¹ rodzinn¹ wieœ: Miêdzy nowym koœcio³em a organistówk¹ sta³a d³uga, murowana, parterowa szko³a, a kilkanaœcie metrów
ni¿ej sta³ znów d³ugi, parterowy, murowany budynek - to nastêpna karczma Rudziñskich przy koœciele. Po kilku latach Franciszek Herzog kupi³ tu¿ obok szko³y kilkumorgow¹ posiad³oœæ, wybudowa³ dom piêtrowy i za³o¿y³ w nim sklep Kó³ka Rolniczego. Sklep prowadzi³y moja matka i ciotka Katarzyna, która porzuci³a s³u¿bê u obcych i od tej chwili a¿ do œmierci pozostawa³a z nami. M³odzi Herzogowie dorastali
i rozpoczêli edukacjê: Szko³ê pocz¹tkow¹
zaczêliœmy wszyscy w Osieku. /…/ Ojciec,
sam bardzo ceni¹c naukê a nie maj¹c mo¿noœci jej kontynuowania, ka¿demu z nas
uparcie wmawia³ potrzebê nabywania wiedzy. Je¿eli nie skutkowa³a s³owna zachêta,
skutkowaæ musia³ pas. Tote¿ dok¹d siêgam
pamiêci¹ w przesz³oœæ, stale w nas wpajano uczyæ siê i jeszcze raz uczyæ siê. Dzieci
nie protestowa³y, z jednej strony maj¹c na
widoku ojcowski pas, z drugiej zaœ perspektywê lepszego ¿ycia.
W wychowaniu wa¿n¹ rolê odgrywa³
Koœció³: Równie wczeœnie jak mój ojciec, ja
i brat Stefan zwi¹zaliœmy nasze ch³opiêce lata
z koœcio³em. Byliœmy ministrantami. Ja do
mszy œw. zacz¹³em s³u¿yæ maj¹c 6 lat i w tym
samym wieku brat Stefan. Us³ugiwa³em ks.
proboszczowi Janowi Hajostowi (pochodzi³
z Rzyk k/Andrychowa - dop. mój), a brat
Stefan ks. wikaremu Bednarczykowi. By³em
jeszcze tak ma³ym ch³opcem, ¿e msza³u nie
mog³em u³o¿yæ na pulpicie. Ministrantury
uczy³a mnie mama. By³a ju¿ wówczas chora. Le¿a³a w ³ó¿ku, a ja siedz¹c u jej g³owy
na ma³ym krzese³ku, jak papuga powtarza³em niezrozumia³e zwroty i zdania ³aciñskie.
Anio³ Œmierci spe³ni³ swoje zadanie Helena Herzog, matka szeœciorga dzieci,
odesz³a do lepszego œwiata. Wkrótce po
œmierci ¿ony Herzog z dzieæmi i szwagierk¹, która jak mog³a zastêpowa³a siostrzeñcom matkê, przeniós³ siê do Wado-

wic: Ojciec majêtnoœæ w Osieku sprzeda³
w ca³oœci dla Gminy i w domu wybudowanym przez ojca, a powiêkszonym przez gminê znajdowa³y siê po II wojnie œwiatowej
sklepy Samopomocy Ch³opskiej, a rejon
tych zabudowañ nazywaj¹ dotychczas we
wsi „Herzokówk¹”.
W Wadowicach wydzier¿awi³ restauracjê przy Zatorskiej, póŸniej przeniós³ siê do
Mucharza i wreszcie osiad³ w Zagórniku
k/ Andrychowa. Starsze dzieci uczy³y siê
w Cieszynie, m³odsze w wadowickim gimnazjum. Nadszed³ rok 1914. Wybuch³a
wojna œwiatowa, ale te¿ rodzi³a siê nadzieja na odzyskanie przez Polskê niepodleg³oœci. W pierwszej kolejnoœci do Legionów
poszli najstarsi synowie, cz³onkowie
„Strzelca”: Franciszek (ur. w 1894 r.) i Stanis³aw (1897). W kwietniu 1915 r. legionist¹ zosta³ czternastoletni Józef, a miesi¹c
póŸniej do braci do³¹czy³ Stefan (1899).
Stanis³aw s³u¿y³ w 3.pp. II Brygady.
Poleg³ pod Mo³otkowem w listopadzie
1914 r.; by³ odznaczony Krzy¿em Niepodleg³oœci.
Franciszek by³ ¿o³nierzem 1.pp., z którym przeszed³ ca³y szlak bitewny (by³ ranny pod Marcinkowicami). Po „kryzysie
przysiêgowym” zosta³ wcielony do armii
austriackiej i wys³any na front w³oski. Zdezerterowa³ i zaci¹gn¹³ siê w szeregi Polskiej
Organizacji Wojskowej. W 1918 r. wst¹pi³
w szeregi polskiego wojska - walczy³ o
Wilno, bra³ udzia³ w bitwie warszawskiej,
a póŸniej - podobnie jak jego bracia - na
sta³e zwi¹za³ swój los z armi¹. Wrzesieñ
1939 r. zasta³ go w Lubaczowie, gdzie dowodzi³ 39 pp. Strzelców Lwowskich. Po
kapitulacji dosta³ siê do niewoli rosyjskiej.
Osadzony we Starobielsku, zosta³ rozstrzelany w Charkowie w kwietniu 1940 r.
Stefan walkê o woln¹ Polskê rozpocz¹³
w 5.pp. Po wyleczeniu z ran odniesionych
w bitwie pod Kulikowiczami, zosta³ przeniesiony do batalionu konnego. W listopadzie 1918 r. odby³ z 12.pp. kampaniê ukraiñsk¹, walczy³ na froncie polsko-rosyjskim
1920 r. W okresie miêdzywojennym jako
zawodowy oficer s³u¿y³ w garnizonach w
Bia³ej, Krakowie, Warszawie. W sierpniu
1938 r. zosta³ przeniesiony do pu³ku artyleryjskiego w Grodnie. Po kampanii wrzeœniowej dosta³ siê do niewoli rosyjskiej.
Wiêziony w Kozielsku, zosta³ zamordowany w Katyniu.

Józef by³ ¿o³nierzem 1.pp. Ranny w bitwach pod Jastkowem i Op³ow¹, odmówi³
z³o¿enia przysiêgi na wiernoœæ Austrii i jako
ma³oletni zosta³ odes³any do domu. 29 paŸdziernika 1918 r. wespó³ z innymi legionistami zorganizowa³ w Andrychowie przejêcie w³adzy od Austriaków, poczem ochotniczo wst¹pi³ do wojska polskiego. Walczy³
na froncie ukraiñskim i w wojnie 1920 r.
Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych zosta³
zawodowym oficerem w Korpusie Ochrony Pogranicza, póŸniej stacjonowa³ w Czêstochowie i Krakowie. We wrzeœniu 1939
r. by³ drugim oficerem w sztabie Grupy
Operacyjnej „Piotrków”. Wziêty do niemieckiej niewoli przebywa³ w oflagach
Rotenburg, Braunschweig, Woldenberg. Po
wyzwoleniu powróci³ do Krakowa, gdzie
wkrótce zosta³ aresztowany przez UB i skazany na 10 lat wiêzienia we Wronkach za
rzekom¹ dzia³alnoœæ szpiegowsk¹. Na
mocy amnestii odsiedzia³ po³owê wyroku,
ale nie móg³ powróciæ do s³u¿by wojskowej. Szykanowany przez s³u¿bê bezpieczeñstwa, z trudem znalaz³ zatrudnienie
jako palacz i woŸny w niewielkiej spó³dzielni. Opiekowa³ siê krypt¹ z prochami Marsza³ka na Wawelu, czyni³ starania o renowacjê krakowskiego kopca Pi³sudskiego.
Zmar³ w Krakowie 21 stycznia 1983 r.
i spocz¹³ na cmentarzu Rakowickim.
Kpr. Stanis³aw Herzog, pp³k Franciszek Herzog, kpt. Stefan Herzog, p³k Józef Herzog - czterej bracia legioniœci, odznaczeni wieloma wysokimi medalami
i orderami za mêstwo i ofiarnoœæ w s³u¿bie OjczyŸnie, z których najwa¿niejsze to
Krzy¿ Niepodleg³oœci z Mieczami, Order
Virtuti Militari, Krzy¿ Walecznych, srebrne i z³ote Krzy¿e Zas³ugi… W ostatnich
czasach ich dokonania i mêczeñsk¹ œmieræ
upamiêtniono wielokrotnie: w 1996 r. imiê
p³k Józefa Herzoga otrzyma³a jedna z krakowskich ulic, tablice pami¹tkowe zosta³y ods³oniête w Krakowie (1998), Andrychowie (1998 i 2000), Lubaczowie (2000),
Grodnie (Bia³oruœ), Zagórniku (2003).
Wspomniany „Krzy¿ Niepodleg³oœci…”
doczeka³ siê polskiego wydania (2001), a
ponadto ukaza³y siê opracowania „Figurant Herzog. Postaæ Józefa Herzoga w dokumentach s³u¿b bezpieczeñstwa PRL”
(2003) i „Na tu³aczym szlaku. Kronika
rodziny Herzogów” (2006).
Maria Biel
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Wychowankowie Przedszkola nr 2
w Polance Wielkiej w roku szkolnym 2007/2008
Grupa
starszaków
Wychowawczyni: Aneta Odrobina
Wychowankowie:
I rz¹d od lewej - Patryk Chmiel, Tomasz
Majda, Sebastian ¯abiñski, Bartosz Chrapczyñski, £ukasz Rupa, Micha³ Placek, S³awomir Ka³a;
II rz¹d - Martyna Tyrpa, Julia £abaj, Dominika Romanek, Natalia Boba, Martyna
Szypu³a, Natalia Grzes³o, Agnieszka Bies;
III rz¹d - Piotr Sabuda, Klaudiusz Koz³owski, Robert Wiêcek, Jakub Nowak, Marcin
Mitera;
nieobecni: Weronika Jurecka, Micha³ Kubarek, Kinga Drabczyk.

Grupa
m³odsza
Wychowawczyni: El¿bieta Gregor
Wychowankowie:
I rz¹d - Maria Huczek, Natalia Wandor,
Wiktor Zem³a, Nina P³onka, Emilia Bernaœ,
Katarzyna Ziaja, Maria Drabczyk, Wiktoria Œwiergu³a;
II rz¹d - Patryk Ko³odziej, Zuzanna Sikora, Arkadiusz Boba, Krzysztof Mosio³ek,
Wojciech Jarzyna;
III rz¹d - Kamil Ziêba Karolina Sikora,
Kacper Magiera, Klaudiusz Zajas, Tomasz
¯o³neczko, Konrad Jurkowski;
IV rz¹d - Adrian Czarny, Jakub Ka³a, Micha³ Chowaniec, Kacper Szczerba, Krzysztof W¹sik;
nieobecni: Emilia Ka³a, Paulina Ko³odziej
oraz wychowawczyni Zdzis³awa Bies.

Bal
przebierañców
17 stycznia, jak co roku w naszym
przedszkolu, odby³ siê bal karnawa³owy.
Dzieci z rodzicami przygotowa³y piêkne
stroje. Przedszkolaki przebra³y siê za ró¿ne postacie z bajek: ksiê¿niczki, rycerzy,
znane zwierz¹tka itp. W czasie balu odby³y siê konkursy, zabawy ruchowe, nie zabrak³o te¿ s³odkiego poczêstunku. Po balu
ka¿dy uczestnik otrzyma³ nagrodê.
Dorota G³¹b, dyrektor Przedszkola nr 2
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Wydarzenia z ¿ycia Ko³a PSL

Wybory
w Polskim Stronnictwie Ludowym
Po up³ywie 4-letniej kadencji dokonano w dniu 9 lutego 2008
r. wyboru w³adz Ko³a PSL. Wybory odby³y siê przy obecnoœci 36
delegatów, co stanowi 62% wszystkich cz³onków ko³a. Na zebraniu obecni byli zaproszeni goœcie: Prezes Powiatowy PSL - Józef
Ka³a, prezes OSP w Polance Wielkiej - Józef Boba oraz by³a dyrektor GCK - Wies³awa Zajas. Mimo zaproszenia, w zjeŸdzie gminnym Ko³a PSL nie uczestniczy³ Wójt Gminy Polanka Wielka.
Na zebraniu zosta³ przedstawiony przez prezesa Stanis³awa
Orlankê referat podsumowuj¹cy dzia³alnoœæ Ko³a PSL w ci¹gu
ostatnich czterech lat. Przewodnicz¹ca Komisji Rewizyjnej kol. Ewa
Ortman przedstawi³a sprawozdanie z dzia³alnoœci tej komisji. Wys³uchano równie¿ wyst¹pienia Prezesa Powiatowego PSL, Józefa
Ka³y. W wyniku przeprowadzonych wyborów, na stanowisku Prezesa Ko³a PSL pozosta³ kol. Stanis³aw Orlanka. Wybrano równie¿
oœmiu cz³onków zarz¹du, 3-osobow¹ Komisjê Rewizyjn¹ oraz 12stu delegatów na Zjazd Powiatowy PSL, którego datê ustalono na 7
marca br. w Osieku. Po dyskusji nad przedstawionym materia³em,
ustalono treœæ wniosków do zrealizowania na nastêpn¹ kadencjê.
Zarz¹d Ko³a PSL w Polance Wielkiej

Urz¹d Stanu Cywilnego
informuje
Urodzenia:
Styczeñ 2008
Mateusz Kolasa
Hubert Wysogl¹d
Natalia Momot
Nikola Malik
Marcelina Pokrzyk

Luty
Milena G³ogowska
Wiktor Górkiewicz
Eliza Bies
Angelika Kusak

Ma³¿eñstwa:
Styczeñ 2008
Rados³aw Latusek (Bezmiechowa Dolna) - Joanna Nikliborc
(Polanka Wielka)

KOMUNIKAT
Dnia 11 maja 2008 r., w tradycyjny „Dzieñ Zielonych
Œwi¹t” Ko³o PSL organizuje coroczn¹ uroczystoœæ Œwiêta Ludowego, na któr¹ Zarz¹d Ko³a PSL i organizatorzy serdecznie
zapraszaj¹ sympatyków Ko³a PSL i wszystkich mieszkañców
Polanki Wielkiej.

Serdecznie zapraszamy!

Wiosna w ludowych przys³owiach
Gdy kuku³ka zakuka na go³y las, to bêdzie g³odny czas, a gdy w
zielonym gaju, spodziewaj siê urodzaju.
Wiosna mówi: urodzê, a lato na to: jeœli nie przeszkodzê!
Grzmot w kwietniu dobra nowina, ju¿ szron roœlin nie poœcina.
Kwiecieñ gdy suchy, nie daje dobrej otuchy.
Ciep³y kwiecieñ, mokry maj, Bêdzie ¿ytko jako gaj.
Gdy grzmi w œwiêto Wojciecha (23 kwietnia), roœnie rolnikom pociecha.
Gdy w maju plucha, to w czerwcu posucha.
Na œwiêtego Floriana (4 maja) deszczyk rzêsisty, bêdzie plon obfity i dobry, i czysty.
Pankracy, Serwacy i Bonifacy (12, 13 i 14 maja) Ÿli na ogrody
ch³opacy.
W Wniebowst¹pienie deszcz ma³y, ma³o paszy przez rok ca³y.
Deszcz podczas Zielonych Œwi¹tek, niedobry czyni pocz¹tek.
Jaki dzieñ na Bo¿e Cia³o, takich dni potem niema³o.

Luty
Dawid Kolasa (Polanka Wielka) - Adrianna Kwaœniak (Osiek)

Zgony:
Styczeñ 2008
Maria Potoczny

(70 lat)

ul. Zatorska

(98 lat)
(41 lat)

ul. Po³udniowa
ul. S³oneczna

(82 lata)

ul. Zatorska

Luty
Józef Zem³a
Piotr Makuch

Marzec
Franciszek Kadela

Rok 2007 w statystyce
W 2007 r. w Gminie urodzi³o siê 32 dzieci, zmar³o 32 mieszkañców, zawarto 46 ma³¿eñstw.
Na koniec minionego roku liczba mieszkañców Polanki Wielkiej wynosi³a 4 171 i by³a ni¿sza od stanu na koniec roku poprzedniego o 17 osób. 12 polanczan osi¹gnê³o wiek powy¿ej 90 lat; najstarszy mieszkaniec ma 98 lat.

21 stycznia 2008r. w Oœwiêcimiu nieznany sprawca wykorzystuj¹c nieuwagê sprzedawczyni, dokona³ kradzie¿y telefonu komórkowego (wartoœæ 409 z³) na szkodê mieszkanki Polanki Wielkiej.

Czasopismo mieszkañców gminy Polanka Wielka
Redaktor prowadz¹cy: Maria Biel. Sekretarz: Marianna ¯mija. Wspó³praca: ks. dziekan Tadeusz
Porzycki, ks. £ukasz Kubas, ks. Jerzy Wojciechowski, Tomasz Borowiecki, Barbara Mirta-£abaj,
Aneta Odrobina, Andrzej Pokrzyk, Agata Wiœniowska, Lucyna W³odarska.
Adres redakcji: Gminne Centrum Kultury, 32-607 Polanka Wielka, ul. D³uga 61, tel. 033 84-88-459, e-mail: gck@polanka-wielka.iap.pl
Wydawca: Gminne Centrum Kultury w Polance Wielkiej
Materia³ów nie zamówionych Redakcja nie zwraca i zastrzega sobie prawo do ich skracania, poprawy oraz zmian tytu³ów i œródtytu³ów.
Druk i sk³ad: Akapit sc, 32-600 Oœwiêcim, ul. Bema 12, tel. 033/488-18-03
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Symbolika œwi¹t Zmartwychwstania
***
poranek zmartwychwstania
bliski cz³owiekowi
jak szmer ostatniego oddechu
p³ucom
...
bliski Bogu
jak pe³ne rozchylenie kwiatu
owocowi
...
s¹siedni ¿yciu
jak pêkniêcie
dla p³yty ch³odnego kamienia
Stanis³aw Kobielus

Krzy¿
W okresie Wielkiego Postu czêœciej spogl¹damy na krzy¿.
Warto przypomnieæ, jak do tego dosz³o, ¿e z symbolu pohañbienia, sta³ siê znakiem zwyciêstwa
nad œmierci¹ i kluczem do zmartwychwstania. Zaczê³o siê na Golgocie. Jezus na drzewie krzy¿a
umiera p³ac¹c najwy¿sz¹ cenê za
zbawienie œwiata. Na pocz¹tku IV
w.n.e. chrzeœcijañstwo sta³o siê religi¹ panuj¹c¹ w cesarstwie rzymskim. W 325 r. cesarzowa Helena,
matka Konstantyna Wielkiego,
przyby³a do Jerozolimy, pragn¹c
odwiedziæ wszystkie miejsca, w
których ¿y³, naucza³ i umar³ Jezus
Chrystus. Odnalezione na Golgocie
szcz¹tki zbutwia³ego drewna cesarzowa z³o¿y³a do bogato zdobionych skrzyñ. Jedn¹ wys³a³a do Rzymu, aby zosta³y umieszczone pod
kopu³¹ koœcio³a pod wezwaniem
œw. Krzy¿a, kolejn¹ do Konstantynopola, bo tam budowano œwi¹tyniê Haga Sophia. Patriarsze Jerozolimy, Makariuszowi, zostawi³a tak¿e ozdobn¹ szkatu³kê z kilkoma szcz¹tkami œwiêtego krzy¿a, a relikwie, które podarowa³a swemu synowi, ten podzieli³ miêdzy katedrê w Trewirze i koœció³ w Besancon.
W czasach póŸniejszych drewno z Krzy¿a Chrystusowego
poddano badaniom. Stwierdzono, ¿e jest to drewno sosnowe - najbardziej popularne w tym czasie na Bliskim Wschodzie. Taki rezultat wcale nie umniejszy³ piêkna ludowej legendy. G³osi ona, ¿e Krzy¿
Œwiêty zosta³ wykonany z osikowego drewna, czego dowodz¹ dr¿¹ce
listki, pe³ne lêku, aby okrutna historia nigdy siê ju¿ nie powtórzy³a. Drzewo pamiêta, a my?

Pascha³
Pascha³ jest symbolem Zmartwychwsta³ego Pana. Na œwiecy
ulanej z wosku pszczelego wyryty jest krzy¿ oznaczaj¹cy zbawcz¹
œmieræ Chrystusa. Piêæ otworów z tkwi¹cymi w nich czerwonymi

ziarnami kadzid³a, podobnymi do gwoŸdzi, symbolizuje
Jego piêæ ran. Miêdzy ramionami krzy¿a wpisane s¹ cyfry bie¿¹cego roku, a wierzcho³ek i dó³ krzy¿a zamykaj¹
dwie litery alfabetu greckiego: Alfa i Omega (pierwsza i
ostatnia), co oznacza, ¿e Pan Jezus jest pocz¹tkiem i koñcem wszystkiego; do Niego nale¿y czas i wiecznoœæ. Wielkosobotnia procesja z pascha³em, zapalonymi œwiecami
i trzykrotnym œpiewem aklamacji „Œwiat³o Chrystusa”,
przypomina s³owa Chrystusa: „Ja jestem œwiat³oœci¹ œwiata. Kto idzie za Mn¹, nie bêdzie b³¹dzi³ w ciemnoœciach,
lecz bêdzie mia³ œwiat³oœæ ¿ycia” (J 8,12).
Pascha³ zapala siê poza murami koœcio³a, poniewa¿
grób Zbawiciela by³ równie¿ za murami miasta. W tym
czasie gasn¹ wszelkie œwiat³a w œwi¹tyni. W dawnych
czasach wierni przed wyjœciem do koœcio³a gasili paleniska w swych
domach, aby je potem rozpaliæ ogniem poœwiêconym w Wielk¹
Sobotê. To gaszenie starego ognia symbolizowa³o wygaœniêcie Starego Zakonu w œmierci Mesjasza - Zbawcy.

Baranek
Baranek ze wzglêdu na swe naturalne w³aœciwoœci uchodzi³
za symbol s³odyczy, prostoty, niewinnoœci, czystoœci i
pos³uszeñstwa. W wielu cywilizacjach pe³ni³ funkcjê
zwierzêcia ofiarnego. Podobnie jak krew baranka zabitego podczas ¿ydowskiej Wieczerzy Paschalnej w Egipcie
ocali³a naród izraelski od zag³ady, tak Chrystus, jako Baranek zabity na krzy¿u,
obmy³ swoj¹ krwi¹ grzechy
ca³ej ludzkoœci. Barankiem,
który zg³adzi³ grzechy œwiata nazwa³ Chrystusa Jan Chrzciciel.
Ciekawa tradycja zachowa³a siê w Rzymie, kiedy to w œrodê
w oktawie Wielkiejnocy papie¿ poœwiêca, wykonane z wosku u¿ywanej w poprzednim roku œwiecy paschalnej, okr¹g³e medalioniki
zwane agnuski, na których odciœniêta jest figura baranka Przy bazylice Œw. Agnieszki w Rzymie znajduje siê klasztor, w którym siostry hoduj¹ bia³e baranki. Z ich we³ny tkaj¹ paliusze, czyli taœmy
ozdobione szeœcioma krzy¿ykami, które papie¿ rozdaje nowo wyœwiêconym biskupom.
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Jajo
Dla ludzi staro¿ytnoœci jajo by³o symbolem w trojakim sensie: jako jajo œwiata w sensie kosmogonicznym, jako symbol p³odnoœci, zdrowia, szczêœcia, i jako
przedmiot kultu. W pogañskim
antyku jajko odgrywa³o tak¿e
wielk¹ rolê w kulcie zmar³ych.
Przypisywano mu moc odwracania z³a i si³ nieczystych szczególnie wtedy, gdy malowano je
na czerwono. Jajo by³o te¿ symbolem ¿yciodajnych si³, p³odnoœci i urodzajów. Niektóre obrzêdy zosta³y przeniesione na œwiêcone jajka wielkanocne. Zwyczaj ten rozpowszechniony w Koœciele Katolickim i sprawowany w Wielk¹ Sobotê jednoznacznie
ma wskazywaæ na odradzanie siê ¿ycia ze œmierci. Podobnie jak
pisklê wychodzi ze skorupy jaja, tak Chrystus wychodzi ¿ywy ze
skorupy grobu.
W niektórych rejonach Austrii istnia³ zwyczaj rzucania jajek
na dachy domów, aby w ten sposób zapobiec uderzeniom piorunów.

Palma
Palma dla ludzi Wschodu, a przede wszystkim palma daktylowa, mia³a bardzo wa¿ne znaczenie gospodarcze. Oprócz dawania smacznych owoców, oleju, mleka i soku s³u¿y³a miêdzy innymi jako materia³ budowlany oraz jako surowiec do wyrobu w³ókna i alkoholu. W Mezopotamii uchodzi³a za drzewo œwiête. W
Egipcie ga³¹zki palmowe k³adziono na sarkofagach z cia³ami mumii. Palestyna by³a obszarem szczególnie
p³odnym w palmy daktylowe. Od dawna
ga³¹zek palmowych u¿ywano do okazywania radoœci, nios¹c je w pochodach triumfalnych lub procesjach religijnych - jak
w³aœnie przy wjeŸdzie Chrystusa do Jerozolimy.
Palma, symbolizowa³a krzy¿, na który wst¹pi³ Zbawiciel, poniewa¿ na wierzcho³ku rodzi s³odkie owoce. Tak i krzy¿
darzy nas i anio³ów Chrystusem, niebieskim pokarmem - chlebem ¿ycia. Poniewa¿
palma oznacza³a zwyciêstwo, dlatego
³¹czona by³a z wysokoœci¹ krzy¿a, na którym zawis³ zwyciêski owoc krzy¿a - Chrystus. Palma, na równi z ga³¹zk¹ oliwn¹, by³a
te¿ symbolem pokoju.
Jak podaje legenda, w Hermopolis w Tebaidzie (obecne ElAshmunein) ros³a palma zwana persidis, lecz¹ca mnóstwo dolegliwoœci, jeœli siê jej owoc, liœæ lub kawa³ek kory zawiesi³o choremu na szyi. Mia³a to byæ ta sama palma, która, gdy przyby³a do
Hermopolis Œwiêta Rodzina uciekaj¹c przed Herodem, rozpozna³a Chrystusa i pok³oni³a siê Mu a¿ do ziemi w geœcie adoracji.

Wierzba
Od wieków kora z wierzby by³a u¿ywana jako medykament
przeciw reumatyzmowi i to z niej po raz pierwszy, ale ju¿ w czasach nowo¿ytnych, osi¹gniêto ekstrakt aspiryny. W Biblii wierzba
wystêpuje kilkakrotnie, lecz nie wiadomo dok³adnie, o jaki jej rodzaj chodzi. Ze wzglêdu na sta³e zapotrzebowanie wierzby na wilgoæ, ³¹czono j¹ w Biblii zawsze ze strumieniem lub rzek¹. W ten

sposób sta³a siê symbolem si³ witalnych i odradzania. Umieszczane w
domach wierzbowe witki mia³y
strzec przed wszelkim z³em, a szczególnie przed z³ym okiem. Ga³¹zki
wierzbowe s³u¿y³y te¿ do odpêdzania demonów. W tradycji zachodniej
wierzba ³¹czona by³a ze œmierci¹,
smutkiem, st¹d jej obecnoœæ na
cmentarzach.
Opieraj¹c siê na legendzie,
Manfred Lurker podaje, ¿e Judasz
powiesi³ siê na wierzbie. Byæ mo¿e
st¹d te¿ wziê³o niemieckojêzyczne
powiedzenie: „An der Weide büßen - Pokutowaæ na wierzbie”.
Zatem wierzba jest równie¿ znakiem pokuty.

Zaj¹c
Zaj¹c w wielu kulturach uznawany by³ za symbol czujnoœci,
gdy¿ œpi z otwartymi oczami. Wed³ug legend ludowych zaj¹c mia³
posiadaæ nektar ¿ycia, dlatego polowania na niego mia³y na celu osi¹gniêcie tego
niezwyk³ego napoju. W ikonografii wczesnochrzeœcijañskiej zaj¹ce obgryzaj¹ce
ga³¹zki winnej latoroœli,
symbolizowa³y katechumenów lub pogan poznaj¹cych
zasady wiary w sakramencie
Chrztu, wzglêdnie by³y obrazem duszy, która w raju
bezpiecznie mog³a korzystaæ
z owoców ¿ycia wiecznego.
Wed³ug œw. Ambro¿ego, zaj¹c ze wzglêdu na coroczn¹ zmianê
barwy sierœci by³ symbolem zmartwychwstania, dlatego te¿ tradycyjnie œwiêcone w Wielk¹ Sobotê zaj¹czki wielkanocne maj¹ wskazywaæ na ideê zmartwychwstania Chrystusa.
Warto te¿ wspomnieæ czêsto jeszcze bêd¹ce w u¿yciu przys³owie: „Wyrwa³ siê jak filip z konopi”. Otó¿ filip jest popularn¹
na Bia³orusi nazw¹ zaj¹ca. Zatem siedz¹cy w konopiach zaj¹c,
odurzony ich ostrym zapachem, przestraszony wypada z nich jakby by³ nieprzytomny.
(na podst. ksi¹¿ek „Krzy¿ Chrystusa” oraz „Bestiarium chrzeœcijañskie” ks. prof. Stanis³awa Kobielusa)
Ks. prof. dr hab. Stanis³aw Kobielus SAC pochodzi z
pobliskiego Wieprza. Jest kierownikiem Katedry Historii
Sztuki Œredniowiecznej i Ikonografii Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie, wyk³ada równie¿
w Wy¿szym Seminarium Duchownym w O³tarzewie; autor
wielu rozpraw naukowych, ale tak¿e tomików wierszy
oszczêdnych w s³owie, bogatych w treœci...
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Parafia Œw. Miko³aja

Rok Rodziny
Koœció³ œwiadomy tego, ¿e ma³¿eñstwo i rodzina stanowi¹ jedno z najcenniejszych
dóbr ludzkoœci, pragnie nieœæ swoj¹ naukê i zaofiarowaæ pomoc tym, którzy znaj¹c wartoœæ ma³¿eñstwa i rodziny staraj¹ siê pozostaæ im wierni.
(Jan Pawe³ II, Adhortacja Familiaris Consortio, nr 1)
Owo niesienie nauki i ofiarowanie pomocy rodzinie w sposób szczególny postanowi³ podj¹æ Koœció³ diecezji Bielsko¯ywieckiej, og³aszaj¹c Nowy Rok Koœcielny - rozpoczêty pierwsz¹ niedziel¹ minionego adwentu - ROKIEM RODZINY. Pragnie to czyniæ przede wszystkim poprzez
adoracje i kazania poœwiêcone tej tematyce, audycje radiowe, prasê katolick¹, Diecezjaln¹ Pielgrzymkê Rodzin do Kalwarii,
koœcielne obchody jubileuszy 10, 25, 50lecia zawarcia sakramentu ma³¿eñstwa,
oddanie rodzin naszej diecezji Chrystusowi Królowi przez Biskupa Ordynariusza w
bielskiej katedrze oraz peregrynacjê „Obrazu Œwiêtej Rodziny” na terenie ca³ej diecezji. Przy czym z t¹ ostatni¹ inicjatyw¹ po³¹czona zosta³a akcja rozprowadzania pami¹tkowych obrazów, które jednoczeœnie s¹
cegie³kami na budowê Domu Matki i
Dziecka, powstaj¹cego jako Votum Roku
Rodziny.
Pragniemy, aby ów duszpasterski nurt
zaistnia³ równie¿ na ³amach „Polanina”, poprzez ukazanie wzorców osób, które ¿y³y
w rodzinie i dziêki temu powo³aniu dosz³y
do œwiêtoœci.
Jedn¹ z takich postaci jest œwiêta Joanna Beretta Molla. Przysz³a ona na œwiat 4
paŸdziernika 1922 r. w Magenta (Mediolan). By³a przedostatni¹ z trzynaœciorga
dzieci Alberta i Marii. Poœród pozosta³ej
przy ¿yciu ósemki jej rodzeñstwa znaleŸæ
mo¿na dwóch kap³anów, czterech lekarzy
chirurgów, jedn¹ zakonnicê i jedn¹ farmaceutkê. Cech¹ charakterystyczn¹ owej rodziny by³o codzienne wieczorne gromadzenie siê przy figurze Matki Najœwiêtszej, aby
wspóln¹ modlitw¹ ró¿añcow¹ podziêkowaæ
za kolejny dzieñ i doœwiadczenia, które ze
sob¹ przyniós³.
Ze wzglêdu na stan zdrowia najstarszej
córki pañstwo Beretta podjêli decyzjê o
opuszczeniu przemys³owego miasta i osiedli w Bergame. Tam te¿ Joanna uczêszcza
do przedszkola, a nastêpnie do szko³y podstawowej. W 1933 rozpoczê³a naukê w liceum, której towarzyszy³a codzienna Msza
œw. Zaœ ju¿ rok póŸniej przyst¹pi³a z zapa³em do m³odzie¿owej akcji katolickiej.
Kiedy przysz³a œwiêta ukoñczy³a 15 lat
odesz³a do Pana jej najstarsza siostra - Amalia. Wkrótce potem - 29 kwietnia 1942 r. –
umar³a równie¿ ukochana matka dziewczy-

ny, a 4 miesi¹ce póŸniej anemia z³oœliwa
zabra³a jej ojca. Pomimo tak licznych nieszczêœæ Joanna nie straci³a ducha i podjê³a
studia medyczne, które w 1949 zakoñczy³a
obron¹ doktoratu. Zaœ trzy lata póŸniej,
osi¹gaj¹c najlepsze wyniki, zda³a egzaminy specjalizacyjne w dziedzinie pediatrii.
M³oda lekarka osiad³a w Mesero. Mieszkañcy miasteczka wkrótce dostrzegli, jak
wielkim skarbem dla ca³ej spo³ecznoœci jest
jej obecnoœæ. Wzywana do chorych o ka¿dej porze dnia i nocy, nigdy nie odmówi³a
bowiem pomocy, a przy tym zwyk³a powtarzaæ „Ja pielêgnuje, a Pan leczy”.

Równoczeœnie przysz³a œwiêta niestrudzenie prowadzi³a czynn¹ dzia³alnoœæ w
Akcji Katolickiej, a z czasem zosta³a nawet w tym stowarzyszeniu przewodnicz¹c¹
ruchu m³odzie¿y ¿eñskiej. Przy tej okazji
pozna³a, starszego od siebie o 10 lat, Piotra
Molla z Mesero. Po d³ugim okresie znajomoœci, w niedzielê 20 lutego 1955 r., poprosi³ on by zosta³a jego ¿on¹. Po nocy
modlitwy Joanna odpowiedzia³a mu tymi
s³owami: „Chcia³abym naprawdê uczyniæ
Ciebie szczêœliwym i byæ taka, jakiej pragniesz: dobra, wyrozumia³a i gotowa do
poœwiêceñ, jakich ¿ycie od nas za¿¹da.
Chcê podj¹æ trud, aby stworzyæ naprawdê
chrzeœcijañsk¹ rodzinê”.

24 wrzeœnia 1955 r. ks. Józef Beretta brat przysz³ej œwiêtej - asystowa³ przy ich
œlubie, który odby³ siê w koœciele w Magnenta. M³odzi ma³¿onkowie osiedli w Pontenuovo, gdzie prowadzili zwyczajne, spokojne ¿ycie: Joanna nadal wykonywa³a
swój zawód, od czasu do czasu towarzyszy³a Piotrowi w podró¿ach za granicê, chodzili na koncerty, do teatru, jeŸdzili na nartach w Alpach, a dni koñczyli ró¿añcem.
W listopadzie 1956 r. przysz³o na œwiat
ich pierwsze dziecko Pierluigi, w grudniu
roku nastêpnego córeczka Mariolina, a w
dwa lata póŸniej - Lauretta. We wrzeœniu
1961 r., pod koniec drugiego miesi¹ca kolejnej ci¹¿y, w macicy Joanny rozwin¹³ siê
w³ókniak. Mimo medycznej koniecznoœci
usuniêcia nienarodzonego dziecka, przysz³a
œwiêta zdecydowa³a siê donosiæ je do koñca. W Wielki Pi¹tek 20 kwietnia 1962 r. powtarzaj¹c s³owa „Jestem gotowa na
wszystko, czego Bóg bêdzie chcia³” - Joanna uda³a siê na oddzia³ po³o¿niczy w
Monza, gdzie po d³ugim i bolesnym porodzie urodzi³a siê Gianna Emanuela. Niestety, mimo starañ lekarzy, osiem dni póŸniej
w obecnoœci mê¿a, braci i sióstr - po s³owach „Jezu, kocham Ciê” - 39-letnia Joanna odda³a sw¹ duszê Bogu.
Papie¿ Jan Pawe³ II beatyfikowa³ j¹ 24
kwietnia 1994 r., podczas œwiatowego Roku
Rodziny. Zaœ 10 lat póŸniej - w szóst¹ niedzielê Wielkanocn¹, tj. 16 maja 2004 r. - w
obecnoœci mê¿a Piotra i najm³odszej córki
Gianny Emanueli uroczyœcie og³osi³ Joannê Berette Molla œwiêt¹.
Œwiêtoœæ ka¿dego cz³owieka rodzi siê
ze spotkania z Bogiem i tylko w spotkaniu z Nim jest mo¿liwa do zrozumienia.
Decyzja Joanny nie zrodzi³a siê pod wp³ywem chwili, nie by³a porywem serca. Od
drugiego miesi¹ca ci¹¿y, a¿ do narodzin
dziecka Joanna mia³a siedem miesiêcy na
przemyœlenie wszystkich w¹tpliwoœci. To
du¿o czasu na oswojenie lêku, du¿o czasu, aby strach zdo³a³ sparali¿owaæ i kaza³
siê wycofaæ. Dla Joanny by³ to jednak
czas, który mo¿na chyba porównaæ do
Chrystusowej modlitwy na Górze Oliwnej, gdzie œmiertelne przera¿enie miesza³o siê z bezgranicznym zawierzeniem
Ojcu. Dziœ wiemy, ¿e z tego chaosu uczuæ,
których mog³o doœwiadczaæ jej serce,
wysz³a zwyciêsko. Jak pisa³a, zanim jeszcze zosta³a matk¹ „Istnieje tyle trudnoœci, ale z Bo¿¹ pomoc¹ musimy zawsze
bez lêku iœæ do przodu, choæ byœmy w
walce o realizacjê naszego powo³ania
musieli umrzeæ, to by³by to najpiêkniejszy dzieñ w naszym ¿yciu”.
Ks. £ukasz Kubas
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Parafia Niepokalanego
Serca NMP
Dzieje Polanki Wielkiej
podczas okupacji niemieckiej
we wspomnieniach o. Albina Dziuby (czêœæ II)
Gdy na Mszê œw.
przychodzi³ wraz z rodzin¹ zarz¹dca maj¹tku
dworskiego, Niemiec,
który by³ katolikiem, to
ksi¹dz proboszcz czyta³
najpierw Ewangeliê po
niemiecku, a potem po
polsku. Ks. proboszcz
musia³ postêpowaæ
oglêdnie z Niemcami, gdy¿ grozi³o mu w
ka¿dej chwili niebezpieczeñstwo. Obawia³
siê tak¿e wysiedlenia lub uwiêzienia, bo po
wysiedleniu wsi ubrania, bieliznê i inne rzeczy wyniós³ do dalszego s¹siada Franciszka
Huczka na przechowanie, i tam te rzeczy
by³y przez d³u¿szy czas. Ks. proboszcz czyta³ nielegalne gazetki i przekazywa³ je s¹siadowi wy¿ej wymienionego. Ks. Scholz
wspomaga³ ¯ydów, poœredniczy³ w sprzeda¿y ró¿nych materia³ów, których ¯ydzi sporo posiadali. ¯ydzi przynieœli do niego na
przechowanie rzeczy drogocenne i inne.
Ksi¹dz schowa³ je w koœciele. Mia³ z tego
powodu wiele przykroœci, bo pod koniec
okupacji czêœæ z tych rzeczy zaginê³a. Ktoœ
zabra³ te rzeczy. Do dziœ zas³ania to tajemnica. Na stryszku nad zakrysti¹ przechowywane by³y ró¿ne rzeczy ¿ydowskie, miêdzy
innymi by³a ksiêga Talmudu w formie zwoju, który rozci¹gniêty mia³ kilkanaœcie metrów d³ugoœci. Tê ksiêgê po wojnie zabra³
zaraz ks. proboszcz. Za bocznym o³tarzem
ukry³ ks. proboszcz sztandar m³odzie¿y katolickiej.
Niektórzy twierdz¹, ¿e ks. Scholz wrêcza³ komunikanty zaufanym ludziom w celu
dostarczenia ich do obozu oœwiêcimskiego. Jest to jednak otoczone tajemnic¹. Wiadomo, ¿e czêsto kontaktowa³ siê z ks. Józefem Kmiecikiem z Porêby Wielkiej, który chlubnie siê zapisa³ w ratowaniu i ukrywaniu wiêŸniów z obozu i ludzi „spalonych”. Ks. Scholz nigdy nie wspomina³
czasów okupacji i na pewno prze¿ycia tego
okresu przyczyni³y siê do powstania u niego choroby raka, który umiejscowi³ siê pod
sercem i przed œmierci¹ mia³ guza wielkoœci g³owy ma³ego dziecka. Kilka miesiêcy
przed œmierci¹ cierpia³ bardzo.
Inna sprawa to ukrycie dzwonu koœcielnego. Ks. proboszcz nie chcia³ o tym wiedzieæ, zostawi³ jednak woln¹ rêkê parafianom. Spuszczono z wie¿y wszystkie trzy
dzwony. Najwiêkszy dzwon zakopano w
ziemi pod chórem koœcielnym. W ukryciu

dzwonu brali udzia³: Teofil Jarzyna - organista, Jan W¹sik, Teofil Ka³a i Antoni Huczek. Dwa mniejsze dzwony odwozi³ do
Kêt Tomasz Cyran. W razie ujawnienia grozi³ mu obóz, mimo to zaryzykowa³. Szczêœcie mu sprzyja³o, bo podczas zdawania
dzwonów og³oszono alarm lotniczy i odbiór by³ dokonany w poœpiechu, bez sprawdzania metryk i wagi. To uratowa³o go od
przykrych nastêpstw.
Osobny rozdzia³ stanowi ruch oporu
Polaków wobec swych wrogów - Niemców.
Zorganizowano bataliony Ch³opskie, ramiê
zbrojne Ludowców (lewicowy od³am Wyzwolenia). Mieli otaczaæ opiek¹ Polaków i
broniæ ich przed uciskiem wroga. Oni to
przerzucali ludzi przez sucha granicê miêdzy Reichem a Generalnym Gubernatorstwem. Miêdzy przerzuconymi byli wiêŸniowie oœwiêcimscy i ci, którzy musieli
uciekaæ, by ratowaæ ¿ycie. Do nich nale¿a³
W³adys³aw Tyran, który by³ cz³onkiem
Batalionów Ch³opskich i Piotr Jarzyna,
polañczanin mieszkaj¹cy w Krakowie. Jednego razu, gdy obaj wy¿ej wymienieni przerzucali ludzi przez granicê, zostali zatrzymani przez celnika przed pasem granicznym w Spytkowicach. Ten stra¿nik nie by³
s³u¿bowo, gdy¿ by³ trochê podchmielony.
Prowadz¹c ich ju¿ po pasie granicznym,
zapali³ sobie papierosa. Jak wiadomo, po
zgaszeniu zapa³ki w nocy cz³owiek jest
chwilowo oœlepiony. Tê chwilê obydwaj
wykorzystali. W³adys³aw Tyran odwróci³
siê i szybkim ruchem uderzy³ celnika piêœciami pod brodê, a Piotr Jarzyna do³o¿y³
mu resztê tak, ¿e stra¿nik pad³ nieprzytomny na ziemiê. Wtedy W³adys³aw Tyran
uciek³ do Polanki, a Piotr Jarzyna do generalnego Gubernatorstwa. Dzia³o siê to 23
grudnia 1943 roku oko³o pó³nocy. Piotr Jarzyna oprócz innych rzeczy przenosi³ w plecaku z Krakowa do Polanki lekarstwa i nielegalnie drukowane gazetki. Przechodzi³
prawie co tydzieñ przez granicê. I tak siê
przyzwyczai³ do noszenia plecaka, ¿e wci¹¿
podrzuca³ ramiona, choæ niczego nie mia³
na plecach. Trzy razy schwytany by³ na granicy. Przez dwa razy, choæ osadzony w
areszcie wyszed³ ca³o, bo niczego nie zdo³ano mu udowodniæ. Za trzecim razem odes³ano go do obozu w Oœwiêcimiu i stracono pod œcian¹ œmierci na bloku 11.
Do Trójki gromadzkiej oddzia³u B.Ch.,
której dowódc¹ by³ Stanis³aw Figura, nale¿a³ Wojciech Kusak i W³adys³aw Tyran.

Kontakt z Trójk¹ gminn¹ utrzymywali
przez cz³onka Trójki gminnej Andrzeja
Zajasa, a komendantem powiatowym by³
Wojciech Jekie³ek.
Na wniosek organizacji Batalionów
Ch³opskich ks. Scholz og³osi³ w koœciele
sk³adkê na cele dobroczynne w Bo¿e Narodzenie i Wielkanoc. Pieni¹dze przeznaczy³ zarz¹d Batalionów Ch³opskich na pomoc dla wdów po zamordowanych i dla potrzebuj¹cych. Równie¿ ks. proboszcz wydawa³ metryki urodzenia na osoby poleg³e
w 1939 r., na podstawie których inne osoby, przerzucone do Generalnej Guberni,
wyrabia³y sobie dowody osobiste.
Wszelka robota nielegalna by³a utrudniona, bo Polaków od godz. 9-tej wieczorem obowi¹zywa³a godzina policyjna. Nadto wielu bauerów posiada³o broñ, a przez
ca³¹ noc chodzi³a warta po wsi. Ka¿dy pozamiejscowy, nie orientuj¹cy siê w sytuacji,
móg³ ³atwo wejœæ do domu niemieckiego
lub byæ zatrzymany przez Niemca i tym
samym aresztowany.
Na terenie Polanki byli zatrudnieni
¯ydzi jako grupy robocze pod nadzorem
SS, przy burzeniu zabudowañ po wysiedlonych Polakach i przy innych robotach. Pracowali tez czêœciowo w Piotrowicach. Zorganizowani byli w 3 grupy i zakwaterowani w budynkach: Adolfa Gleczmana, Johana Maci¹gi i w starej szkole przy koœciele.
Wiele osób wspomaga³o uciekinierów
z obozu i ¯ydów. Od¿ywiano ich i obdzielaj¹c odzie¿¹ transportowano na teren Guberni. Czynny udzia³ w tym brali: Teofil
¯urek, Franciszek ¯urek, Rozalia Maci¹ga, Anna W¹sik wraz z córk¹ Mari¹ (obecnie Wojnarowa) i W³adys³aw Tyran. Bronis³awa Jarzyna, ¿ona organisty, czêsto
mia³a takich goœci w domu, których przysy³a ks. Józef Kmiecik z Porêby Wielkiej.
Na specjaln¹ wzmiankê zas³uguje Teofil Jurecki, który przechowywa³ dziecko
¿ydowskie, zapisane jako w³asne, przez
ca³y czas okupacji. By³o to dziecko Moryca Kierbela, przezwiskiem „Kidyœ”. Ryzyko wielkie - grozi³ mu wraz z ca³¹ rodzin¹
obóz i œmieræ.
Kilka osób na wsi musia³o siê ukrywaæ przed Niemcami. Byli to: Stanis³aw
Boba, Franciszek Boba, Józef Boba (trzej
bracia) i Cyryl Solarz (zosta³ zastrzelony
przez policjanta niemieckiego nazwiskiem
Wilk w Piotrowicach). Ukrywali siê na
granicy g³êbowickiej u Wandora, Wnêtrzaka i B¹czaka. Utrzymywali siê z produkcji bimbru, którego spor¹ czêœæ wypijali
Niemcy.
cdn
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2007

W³adys³awa i Leon Bagierkowie

Zofia i W³adys³aw Huczkowie

Maria i Jan Krytowie

Stefania i W³adys³aw Walusiakowie

El¿bieta i Stanis³aw W¹drzykowie

Teresa i Stefan W¹drzykowie

Barbara i Roman Wilkowie

Uwaga! Konkurs Wybieramy zdjêcie roku
W konkursie mo¿e wzi¹æ udzia³ ka¿dy, kto lubi fotografowaæ.
Dla ³atwiejszej i bardziej sprawiedliwej oceny, konkurs ma charakter tematyczny - w tym roku fotografujemy krajobraz. Spoœród zg³oszonych do konkursu zdjêæ, najpiêkniejsze naszym zdaniem, zamieœcimy w aktualnym wydaniu „Polanina”. Z czterech przedstawionych w tym roku, czytelnicy wybior¹ Zdjêcie roku 2008, a jego
autor otrzyma nagrodê. Zdjêcia, utrwalone na p³ycie b¹dŸ dyskietce, prosimy dostarczyæ do Gminnego Centrum Kultury w terminie:
do koñca maja (do nr. 2), do koñca sierpnia (do nr. 3), do koñca
listopada (do nr. 4). Zg³oszone na konkurs prace prosimy podpisaæ
god³em, a dane osobowe i adres autora fotografii umieœciæ w do³¹czonej kopercie. Listê uczestników og³osimy w numerze 1/2009.
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Bo¿e œlady przy naszych drogach…
Kapliczki przydro¿ne trwale wpisa³y siê w polski pejza¿. Mijamy je codziennie - czasami pozdrawiaj¹c modlitewnie, innym
razem, zatopieni w swoich myœlach, nawet nie zauwa¿amy ich obecnoœci. Budowniczowie wiêkszoœci z nich dawno nie ¿yj¹, nie
wiemy, z jakiej intencji je wznieœli… Nawet potomkowie fundatorów, dziœ bezradnie rozk³adaj¹ rêce: To mój pradziadek… mój
dziadek… dziadek mojej zmar³ej ¿ony, ale nic wiêcej nie potrafiê powiedzieæ… Nie powinny byæ anonimowe, wszak swoim istnieniem
przekazuj¹ nam czyj¹œ proœbê, czyjœ ból, czyjeœ odkupienie win… Ws³uchajmy siê w ich g³os. Wiem, ¿e nie bêdzie ³atwo, ale serdecznie
zapraszamy do wspólnego pisania historii polañskich kapliczek. Na pocz¹tek przedstawiamy cztery, prosz¹c o dopowiedzenie ich
dziejów i pomoc przy prezentacji kolejnych.

Id¹c ul. Zatorsk¹, przy
starym cmentarzu mijamy
bia³y czworoboczny s³up
z zamykanym przeszklonym okienkiem, za którym obraz i figurka œw.
Antoniego z Dzieci¹tkiem. Zadbana, choæ widaæ, ¿e czas robi swoje.
Starsi mieszkañcy Polanki Wielkiej pamiêtaj¹, ¿e
troszczy³ siê o ni¹ Antoni
Tomala, po jego œmierci
opiekê kontynuuje pan
Andrzej W¹drzyk. Kto i
kiedy j¹ wzniós³?

W po³owie ul. Zatorskiej, równie¿ po lewej stronie, mijamy
kapliczkê z figurk¹ Frasobliwego. Zosta³a wzniesiona ponad dwadzieœcia lat temu na fundamencie wczeœniejszej, ufundowanej w
po³owie XIX w. przez Franciszka i Wiktoriê Malców. Ta pierwsza
by³a okaza³a i zapewne by³a dzie³em utalentowanego rzeŸbiarza.
Na cokole sta³ wysoki s³up zdobiony
czterema p³askorzeŸbami z piaskowca, wyobra¿aj¹cymi Œwiêtych
Pañskich. Kolumnê, zakoñczon¹ kapitelem z g³owami
czterech anio³ków,
zwieñczy³ kamienny krzy¿. Wokó³
otaczaj¹cego kapliczkê ogrodzenia
z kutego ¿elaza ros³y okaza³e modrzewie. Podobno
przy tej kapliczce
tradycyjnie zatrzymywa³a siê piesza
pielgrzymka zmierzaj¹ca z Polanki
na Wniebowziêcie
do Kalwarii Zebrzydowskiej - tu
pieœni¹ i modlitw¹ ¿egnano rodzinn¹ wieœ. Ta kapliczka równie¿
zosta³a zburzona przez Niemców. Na szczêœcie nie wszystko uleg³o zniszczeniu. Ocala³y trzy g³ówki anio³ków, które pañstwo Sabudowie (spadkobiercy fundatorów) umieœcili w zwieñczeniu betonowego s³upa odbudowanej kapliczki. Zachowa³y siê równie¿
przynajmniej 2 kamienne p³askorzeŸby, które w pe³ni zas³uguj¹,
by poddaæ je konserwacji i umieœciæ w widocznym miejscu.

Kilkadziesi¹t kroków dalej kolejna kapliczka. S³upowa,
zwieñczona krzy¿ykiem, zbudowana z ceg³y dziœ pomalowanej
na czerwono. W górnej, oszklonej czêœci trzy gipsowe figurki:
NMP Niepokalanie Poczêtej oraz Pana Jezusa i Jego Matki. Wokó³
kapliczki trzy pniaki po
œciêtych kasztanach.
Na postumencie, który
zapewne
pamiêta
wczeœniejsze czasy,
widnieje wzmianka, ¿e
fundatorami w roku
1897 byli Kazimierz i
Franciszka W¹drzykowie. Ich prawnuczka
zapamiêta³a, i¿ pierwotnie na postumencie
sta³a du¿a figura Matki
Bo¿ej z Dzieci¹tkiem.
W czasie okupacji kapliczka zosta³a zburzona przez niemieckich
osiedleñców, a jej szcz¹tki porzucone w przydro¿nym zagajniku
w górnej czêœci Polanki. Po wojnie odtworzona z inicjatywy El¿biety i Józefa W¹drzyków (syna i synowej fundatorów).

Ta, jedna z najnowszych kapliczek Polanki, znajduje siê na terenie posesji pañstwa Bobów przy ul. Ogrodowej. Jej historiê opowiada pani Stanis³awa Boba: Bardzo prze¿yliœmy pierwsze nawiedzenie naszego domu przez obraz Matki Bo¿ej Czêstochowskiej.
¯egnaj¹c Matuchnê postanowiliœmy, ¿e upamiêtnimy
ten dzieñ kapliczk¹, ale nie
od razu uda³o siê pomys³
zrealizowaæ. W 1986 r. wybraliœmy siê z synem Szymonem, który mia³ po nas
obj¹æ gospodarstwo, do
Kalwarii Zebrz. Syn wypatrzy³ tam figurkê wyobra¿aj¹c¹ Serce Maryi. Okaza³o
siê, ¿e figurka ta stanowi
komplet z drug¹, symbolizuj¹c¹ Serce Pana Jezusa.
Kupiliœmy je do naszej kapliczki i od razu poœwiêciliœmy w klasztorze. Rok
póŸniej m¹¿ Micha³ razem
z murarzem Ludwikiem
Kutkiem zbudowali z ceg³y kapliczkê w miejscu, gdzie wczeœniej
sta³ nasz stary dom. W 2000 r. otynkowaliœmy j¹, póŸniej otrzyma³a - z inicjatywy s¹siada Boby - blaszany daszek, a ja przywioz³am z pielgrzymki figurkê Matki Bo¿ej Gidelskiej. Kiedyœ w maju
przy ka¿dej kapliczce œpiewano litaniê, dziœ ten zwyczaj zanika,
ale my staramy siê zawsze odmówiæ tê modlitwê przy naszej kapliczce…

