
Wyjątkowy piątek, wyjątkowa akademia, wyjątkowe przeżycia. 

 

     10 października 2014 roku szkolny piątek okazał się inny, niż wszystkie. Był to 

bardzo uroczysty dzień w naszej szkole. Odbyła się uroczysta akademia, w czasie 

której ogłoszono, że Patronem naszej hali sportowej będzie wybitny popularyzator 

sportu i trener Pan Władysław Piątkowski. W akademii oprócz uczniów i nauczycieli 

naszej szkoły uczestniczyło wielu, znanych i cenionych  w Sułkowicach, ludzi.  

     W czasie akademii głos zabrała najpierw Pani Dyrektor Stefania Pilch, która 

hasłem owej uroczystej akademii i dnia, uczyniła starą rzymską maksymę: „per aspera 

ad astra” – „przez trudy do gwiazd”. W czasie akademii głos zabrały także zaproszeni 

goście. Przede wszystkim sam bohater dnia, Pan Władysław Piątkowski, który 

wspominał własną pracę i ukazywał szczegółowo swoją drogę do gwiazd. Zachęcał też 

młodzież do uprawiania sportu, który nie tylko dyscyplinuje i umacnia zdrowie, ale 

także rozwija człowieka. Głos zabrał również sportowiec i były selekcjoner polskiej 

reprezentacji piłki ręcznej mężczyzn, obecnie Poseł do Parlamentu Europejskiego, Pan 

Bogdan Wenta. Przypominał on swoją owocną współpracę z Panem Piątkowskim.                

O dokonaniach Pana Piątkowskiego wspominał również Burmistrz Gminy Sułkowice 

Pan Piotr Pułka.  

     Sednem piątkowej uroczystości było odsłonięcie tablicy pamiątkowej z napisem: 

„Hala Sportowa im. Władysława Piątkowskiego, wybitnego trenera piłki ręcznej                     

i pasjonata sportu od 1958 roku”. To jednak nie koniec wrażeń. Uczniowie, 

nauczyciele oraz zaproszeni goście mieli możliwość oglądać widowiskowy mecz, 

rozegrany pomiędzy piłkarkami ręcznymi, uczennicami pana Władysława 

Piątkowskiego. Panie wystąpiły w niebieskich i czarnych koszulkach z wymownym 

napisem „Perły Gościbi”.  

     Uczniowie mogli też podziwiać wspaniałą wystawę upamiętniającą dokonania 

Mistrza, a także osobiście z nim rozmawiać. Uczniowie naszej szkoły byli bardzo 

przejęci gdy słyszeli opowieści o trudnych początkach sportu w Sułkowicach, o jego 

rozwoju, o ludziach, którzy go tworzyli, o drogach mistrzów. Uroczysta piątkowa 

akademia stała się dla uczniów inspiracją do rozmyślań nad sensem stawania się 

człowiekiem, nad kształtowaniem w ludziach człowieczeństwa. Istotnie bowiem do 

gwiazd dochodzi się tylko ciężką pracą, codziennym trudem, znojem i stawianymi 

sobie nieustannie wymaganiami. Na długo zapamiętamy ten wyjątkowy piątek, 

wyjątkową akademię i wyjątkowe przeżycia. 
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