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Nasze cment arze smutniejsze niż zw yk le

Zamknięte bramy, powaga i  smutek, twa-
rze  zakryte maseczkami. Gdzieś wolnej 
szczeliny do naszego organizmu szukają ko -
ronawirusy. Jedni nie stawiają zapór na tej 
drodze, inni – świadomi zagrożeń  zakry-
wają usta i  nos. Okulary zachodzą mgłą. 
Wypatrujemy nazwisk rodziny i  znajomych.  
Kwiatów na grobach jakby mniej niż w ze-
szłym roku. Smutny pejzaż, jeszcze smutniej-
szy nastrój.  Brak szybkich perspektyw na po -
wrót do normalności i  radości życia.  Ale cóż 
– nie można, nie trzeba obrażać się na takie  
życie, bo ono i  tak nas nie przeprosi.  Ref leksji  
za to więcej,  bo i  czas do tego stosowniejszy.  
Za dużo chaosu, za mało pewności.

Rodzinne groby, groby znajomych. Mimo 
ograniczeń, reżimu i  trudności mogił y czy-
ste, zadbane. Ale nie wszystkie. Są i  takie, 
których nikt od lat nie odwiedził,  bo nie 
ma już rodzin, które by o tych zmarł ych 
pamiętały.  Czasem ktoś i  na nich postawi 
świeczkę, zapali  znicz. Zastanawiam się, czy 

ktoś tam, nad morzem na miejskim cmen-
tarzu, gdzie bywam raz na kilka lat,  zapa-
l i  znicz na grobie członka mojej rodziny,  
z którym łączyły mnie nie tylko więzy rodzinne,  
ale również prawdziwa przyjaźń? Ile razy 
tam byłem? Ile zapali łem zniczy? Takich fak-
tów się nie liczy. Ważne, że się pamięta.

Podobnie w Poznaniu. Tam myśli  biegną 
na duży miejski cmentarz, prosto na grób 
wspaniałego wujka, który uciekł ze Syberii 
samotnie, przez śnieg po szyję, głodny i  wy-
cieńczony wrócił  do ojczyzny, do rodzinnego 
domu. 

Z tych wielkich cmentarzy przemieszczam 
się teraz na wiejski cmentarz w Morawicy. 
Miesiąc temu pojawił się tam nowy grób. 
Kwiatów było mało, bo tak sobie życzy ła ro -
dzina – pewnie na Jego prośbę. Po latach 
walki z ciężką chorobą zmarł cicho – tak jak  
ży ł.  Nie znaliśmy się bliżej.  Spotykałem go na 
osiedlu, wymienialiśmy pozdrowienia skinie-
niem głowy. Rozmawialiśmy może dwa razy. 
By ł cichym bohaterem, nie szukał,  wręcz nie 
chciał rozgłosu. Nigdy nikomu nie odmówił 
pomocy. Zostawił po sobie ślad materialny, 
który na co dzień, szczególnie w niedzie-
lę,  służy mieszkańcom paraf ii.  On, skromny 
człowiek, stworzył wielką historię swojego 
miejsca. Wielką, bo społecznie potrzebną  
i  użyteczną. Nie byłem w orszaku, który 
towarzyszy ł Mu w Jego ostatniej drodze.   
Nie mogłem – i  niech to wystarczy za wy-
t łumaczenie mojej nieobecności.  Stanąłem  
za to przy Jego mogile kilka dni później – 
sam. Z pewnością On by się wzbraniał przed 
podaniem Jego nazwiska, ale uważam,  
że choć taki rodzaj podziękowania mu się 
należy. To Pan Władysław Pająk, wieloletni 
nauczyciel i  dyrektor VII  L iceum w Krako -
wie, wielce zasłużony dla społeczności Balic,  
jak podkreślono we wspomnieniu zamiesz-
czonym na stronie VII  LO: dobry Człowiek…

Każdy tworzy historię na swój sposób,  
ale nie każdy zostanie w niej zapisany jako ten 
rozdział, który domaga się pamięci. I o tych 
właśnie winniśmy pamiętać szczególnie.

Witold Ślusarski
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Początek listopada to smutne dni:  odwie-
dzamy cmentarze, wspominamy bliskich, 
których nie ma już z nami. Tegoroczne 
Wszystkich Świętych będzie inne – do smut-
ku dołączy się niepewność i  lęk.  Jak w czasie 
pandemii pójść na cmentarz, gdzie spotkamy 
znajomych, będziemy witać się z dalszą  ro -
dziną, może dawno niewidzianą? Jak przyjąć 
bliskich, którzy przyjadą do naszego domu,  
by wspólnie z nami wybrać się na groby,  
zapalić znicze, zanieść kwiaty, jak nie bać się 
zarażenia koronawirusem? To dla nas nowa 
sytuacja, ale lęk przed zarazą dawnym poko -
leniom był dobrze znany. Dawne społeczeń-
stwa niemal przez cał y czas doświadczał y 
epidemii oraz pandemii chorób zakaźnych. 
Nie omijał y one również terytorium Polski 
i  naszej gminy.

 W Brzeziu, na południowym skraju 
wsi,  przy drodze do Modlniczki można zoba-
czyć  cmentarz choleryczny. Jego prostokąt 
wyznaczają stare drzewa oraz młode jodełki. 
Teren cmentarza jest zadbany, wykoszony, 
umieszczono przy nim tablicę informacyjną. 
Na środku cmentarza stoi kamienny obe-
l isk z 1873 r.  zwieńczony żelaznym krzyżem. 
Umieszczona na pomniku (dziś już trudna do 
odczytania) inskrypcja głosi:  „tu spoczywają 
zmarli  na zarazę...”. 

Podczas panującej w 1831 r.  epidemii cho -
lery na tym cmentarzu pochowano 11 osób. 
Zmarli  byli  mieszkańcami Brzezia i  wioski 
Ujazd. W 1855 r.,  podczas kolejnej zara-
zy, na tym samym cmentarzu, pochowano  
19 zmarł ych na cholerę. Opiekę nad tym 
miejscem sprawuje szkoła podstawowa  
w Brzeziu. Cholera po raz pierwszy pojawiła 
się w Brzeziu latem 1831 roku. W księgach 
paraf ialnych odnotowano pierwszy przypa-
dek zgonu 12 lipca 1831 roku. W ciągu mie-
siąca na cholerę zmarło w Brzeziu 5 osób  
a w sąsiednim Ujeździe – 6. Kolejna epide-
mia tej choroby wystąpiła tu w lipcu 1855 
roku, zmarło wówczas 18 mieszkańców Brze-
zia i  jedna osoba z Ujazdu.

Na terenie dawnego cmentarza cholerycz-
nego w Radwanowicach znajdziemy żeliwny 

krzyż na postumencie, na którym wyryto na-
pis: „śp. zmarł ym podczas epidemii r.  1855. 
Pobłogosław Boże naszej ziemi r.  1910.”

W 1873 r.  przez teren Europy Środkowej 
przetoczył się kolejny pomór...

W Burowie przy drodze do Kleszczowa na 
600-letnim dębie umieszczono krzyż, upa-
miętniający miejsce pochówku zmarł ych na 
cholerę mieszkańców Burowa i  Kleszczowa 
w 1873 roku.

W Nielepicach zobaczymy krzyż – pomnik  
z datą 1893 na murowanym cokole. Krzyż jest 
pozostałością po cmentarzu cholerycznym. 

 Cholera pojawiła się w Europie w XIX 
wieku.  U progu lat dwudziestych XIX wieku 
w relacjach kupców podróżujących do In-
dii i Azji Południowo-Wschodniej znajdują 
się opisy choroby objawiającej się wymiota-
mi, biegunką, utratą wagi i plamami na cie-
le. Arabscy żeglarze nazywali ją „kholera”,  
co oznacza „upływ żółci”. Jej ekspansja roz-
poczęła się od najdalszych regionów Azji, 
w 1830 r. dotarła do Rosji, a następnie  
pozostałych krajów Europy. Prawdopodobnie 
of iarą jednej z kolejnych fal zarazy był Adam 
Mickiewicz, zmarły w 1855 r. w Stambule.   
W ciągu kilku kolejnych dziesięcioleci  
odkrycie przyczyn cholery doprowadziło do 
rozpoczęcia walki z epidemią m.in. przez 
budowę nowoczesnych wodociągów i kana-
lizacji. Urbaniści i architekci dążyli też do 
rozgęszczenia zabudowy, m.in. dzięki budo-
wie parków. W miastach wprowadzano tak-
że przepisy zabraniające wylewania nieczy-
stości do rynsztoków lub wprost na ulicę.  
W największych ośrodkach, a następnie 
mniejszych miastach ziem polskich rozpoczę-
to również kontrolę jakości wody i sprzeda-
wanej żywności. Coraz więcej działań podej-
mowały instytucje państwowe, np. wydając 
przepisy sanitarne na wypadek epidemii, „[…] 
by każde podejrzenie o cholerę było zgłasza-
ne władzy politycznej powiatowej” – stwier-
dzano w regulacjach obowiązujących we Lwo-
wie w 1910 r.

 Dziś lękamy się już nie cholery, a ko -
ronawirusa. Czy strach tamtych pokoleń nie 
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nalezienie szczepionki i  lekarstwa na Covid 
– 19, wierzymy, że już niedługo świat zosta-
nie uratowany. Pokolenia sprzed ponad stu 
lat nie mogł y mieć takiej nadziei,  medycyna 
była na znacznie niższym poziomie rozwoju, 
tamci zarażeni cholerą mogli  tylko czekać na 
śmierć. Mieli  powody do znacznie większe-
go lęku niż my. Jeszcze niedawno o of iarach 
cholery nie myśleliśmy, nie umieliśmy ich 

zrozumieć, bo nas nic takiego nie dotyka-
ło. Dziś bliżej nam do nich, do zrozumienia 
ich obaw i lęków, bo nas też dotyka pande-
mia! Może więc, odwiedzając groby bliskich, 
myślami obejmiemy także of iary cholery, 
może zaniesiemy kwiaty i  zapalimy świeczkę  
w miejscach z nimi związanych. Wiele takich 
miejsc istnieje w naszej gminie. 

 Lucyna Drelinkiewicz

Jeszcze we wrześniu Redakcja zwróciła się 
za pośrednictwem p.o. dyrektor Wydziału 
Oświaty – Eweliny Szlachty z prośbą o od-
powiedzi na pytania dotyczące zagadnień 
związanych z nowym rokiem szkolnym w do-
bie pandemii. Dyrektorom szkół dziękujemy  
za odpowiedzi.

Jaki jest obecnie stan liczbowy we wszyst-
kich szkołach z terenu gminy? Ilu nauczycieli 
jest zatrudnionych?

Liczba uczniów wg stanu na dzień 1 wrze-
śnia 2020 wynosi 2500, z tego 2054 uczniów 
uczęszcza do szkół prowadzonych przez Gminę  
Zabierzów.

Liczba nauczycieli zatrudnionych w placów-
kach samorządowych wynosi 387. 

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W BALICACH
Ilu nauczycieli jest obecnie zatrudnionych?
– Zatrudnionych jest 35 nauczycieli.
Na ile pandemia zmieniła pracę szkoły? 
– Czas pandemii wpłynął bardzo na funkcjo-

nowanie szkoły i przedszkola, tak jak wpły-
nął na cały świat. Dyrektorzy więcej czasu 
poświęcali i  poświęcają na zapewnienie bez-
pieczeństwa poprzez wprowadzanie i aktu-
alizowanie procedur, zapewnienie środków 
ochronnych i do dezynfekcji. Nauczyciele  
i pozostali pracownicy zwracają większą uwa-
gę na przestrzeganie procedur przez uczniów, 
rodziców i osoby przychodzące do szkoły. 

Po wznowieniu zajęć w szkole i w przed-
szkolu widać jak zmieniło się spojrzenie wielu 
osób na to, co dzieje się dookoła. Czas izo-
lacji, brak bezpośredniego kontaktu z kolegą 

czy koleżanką sprawił, że zwraca się więk-
szą uwagę na relacje z drugą osobą, doce-
nia zwykłe rozmowy (a nie tylko „patrzenie”  
w telefon, ignorowanie innych). 

Czas pandemii i zawieszenie zajęć spra-
wił, że z dnia na dzień ujawniły się trudności  
w  organizacji kształcenia na odległość  
(dla wielu uczniów brak dostępu do Interne-
tu, praca zdalna rodziców, lekceważące lub  
„lajtowe” podejście przez niektórych uczniów 
do zajęć, brak sprzętu komputerowego,  
brak samodzielności i nieumiejętne gospoda-
rowanie swoim czasem).

Działania MEN, organu prowadzącego oraz 
życzliwość wielu ludzi z zewnątrz sprawiły, 
że początkowe trudności zostały usunięte. 
Uczniowie i ich rodzice nauczyli się po kil-
ku tygodniach takiego gospodarowania cza-
sem, by był on zrównoważony – praca i od-
poczynek. U wielu uczniów i dzieci (a także 
ich rodziców) bardziej uzewnętrzniły się ce-
chy empatii, otwartości, ludzkiej solidarno-
ści, jak i twórczego myślenia i działania. Ten 
czas sprawił, że wielu odkryło swoje talenty  
i nie wstydziło się nimi dzielić z innymi.

Co trzeba było zmienić w organizacji pracy 
szkoły? Czy na tym cierpi nauka?

– Pandemia wpłynęła na zmianę organiza-
cji pracy szkoła i przedszkola. Przede wszyst-
kim, dyrektorzy i pracownicy szkoły musieli 
dostosować się do zewnętrznych przepisów 
obowiązujących na terenie Polski, nauczyć się 
prowadzić zajęcia w innej formie, zmagać się 
z  wieloma trudnościami wynikającymi z tego 
faktu. Obecnie również trzeba śledzić sytu-
ację epidemiczną w Polsce, co może wpływać 
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na dezorganizację pracy szkoły i przedszkola, 
gdyż niejednokrotnie z dnia na dzień trzeba 
podejmować szybkie decyzje.

Co  w obecnej sytuacji z nauczaniem i wy-
chowaniem pozalekcyjnym?  (kółka zaintere-
sowań, zajęcia sportowe, itd.)

– Niektóre zajęcia pozalekcyjne są prowa-
dzone tak, jak przed zawieszeniem zajęć,  
ale w  warunkach reżimu sanitarnego, zgod-
nie z przyjętymi procedurami. Większość do-
tychczasowych zajęć pozalekcyjnych została 
niestety zawieszona.

Jak układa się współpraca z rodzicami?
– Wielu rodziców do czasu pandemii pod-

chodzi odpowiedzialnie, nie podważa przyję-
tych procedur i obecnej sytuacji epidemicz-
nej. Niektórzy potrzebują więcej czasu na 
zrozumienie sytuacji (negatywne przykłady: 
brak wpisu do zeszytu ewidencji, wchodzenie 
na teren szkoły i  przedszkola i nie stosowa-
nie się do próśb pracowników).

SZKOŁA PODSTAWOWA W BOLECHOWICACH
Jaki jest obecnie stan liczbowy w szkole? Ilu 

nauczycieli jest obecnie zatrudnionych?
–  Zatrudnionych jest 44 nauczycieli.
Na ile pandemia zmieniła pracę szkoły? 
– Oczywiście pandemia zmieniła plany szkół, 

chociażby w kwestii organizacji imprez i uro-
czystości szkolnych. Musieliśmy zrezygnować 
z wielu uroczystości, które były w kalenda-
rzu imprez szkolnych w danym roku szkol-
nym lub ograniczyć ich zasięg w taki sposób,  
aby mogły uczestniczyć w nich względnie małe 
grupy uczniów. Ponadto uroczystości, które 
zwykle odbywały się przy udziale rodziców, 
teraz odbywają się bez nich. Aby zapobiec 
mieszaniu się i spotykaniu uczniów starszych 
z młodszymi, wyznaczono osobne strefy,  
w których oddzielnie mogą przemieszczać się 
uczniowie starsi i uczniowie młodsi. Ponadto 
dla klas I-III organizuje się przerwy w innym 
czasie, niż dla klas IV-VIII. Pandemia wyge-
nerowała również wiele dodatkowych zadań,  
zarówno organizacyjnych jak i  proceduralnych.   
Obecnie mnóstwo czasu poświęca się na two-
rzenie procedur, pilnowanie ich przestrze-
gania, a co za tym idzie na ciągłe utarczki  
z niezadowolonymi rodzicami, którzy powąt-

piewają w istnienie pandemii. Jeśli chodzi  
o sprawy organizacyjne, to również zmaga-
my się na tym polu z różnymi problemami.   
Aby ograniczyć kontakty osób z zewnątrz, 
przez cały czas jeden pracownik obsłu-
gi szkoły musi koordynować  ruch osób,  
które wchodzą do szkoły. Ozonowanie  i czę-
sta dezynfekcja pomieszczeń oraz sprzętu 
przysparza paniom sprzątającym dużo dodat-
kowej pracy. Małe sale lekcyjne i liczne klasy 
nie sprzyjają reżimowi sanitarnemu i utrzy-
maniu odpowiedniego dystansu.

Co trzeba było zmienić w organizacji pracy 
szkoły? Czy na tym cierpi nauka?

– Tak naprawdę niewiele można zmienić  
w organizacji pracy szkoły, ponieważ to ściśle 

wiąże się z istniejącą infrastrukturą. Aby mak-
symalnie zminimalizować zagrożenia zwią-
zane z epidemią, trzeba byłoby prowadzić  
zajęcia na dwie zmiany, co w praktyce wy-
glądałoby tak, że najwcześniej druga zmiana  
zaczynałaby lekcje o godzinie 13.30 i trwały-
by one do około 19.00. Na pewno nie byłoby 
to korzystne ani dla uczniów, ani dla ich rodzi-
ców. I tak trzeba byłoby tym uczniom przed 
południem zapewnić opiekę świetlicową,  
bo rodzice przecież pracują. A  i liczba eta-
tów świetlicowych musiałaby się zwiększyć, 
aby uczniowie z popołudniowej zmiany mogli 
z tej opieki skorzystać. Niemożliwe też wy-
daje się, aby zminimalizować liczbę uczniów  
w klasie tak, aby zachować bezpieczne  
warunki pracy. Trzeba byłoby (zwłaszcza 
tych liczniejszych klasach) np. równolegle 
uczyć dzieci z tej samej klasy w dwóch osob-
nych pomieszczeniach, co staje się abstrak-
cją, ponieważ za jedną godzinę tego samego 
przedmiotu w danej klasie należałoby płacić 
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podwójnie, nie wspominając o tym, że po-
trzebnych byłoby dwóch nauczycieli danego 
przedmiotu. Należy też podkreślić, że na-
uczyciele takich przedmiotów, jak chociażby 
f izyka czy chemia, muszą łączyć pracę w kilku 
szkołach i dwuzmianowość  w tym wypadku 
jest prawie niemożliwa.

Co w obecnej sytuacji z nauczaniem i wy-
chowaniem pozalekcyjnym? (kółka zaintere-
sowań, zajęcia sportowe, itd.)

– Zajęcia rozwijające i pomoc psycholo-
giczno-pedagogiczna (rewalidacja, zajęcia 
dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia korek-
cyjno- kompensacyjne) odbywają się nor-
malnie. Inne zajęcia prowadzone przez osoby  
z zewnątrz, są w tym roku ograniczone,  
ale te zajęcia, które funkcjonują w szkole od lat,  
są kontynuowane. 

Jak układa się współpraca z rodzicami?
– W większości przypadków współpraca 

z rodzicami układa się dobrze. Rozumieją 
wprowadzone obostrzenia, przestrzegają ich 
i w wielu sytuacjach nas wspierają. Zdarza-
ją się jednak bardzo nieprzyjemne sytuacje, 
w których rodzice wręcz żądają, żeby zaka-
zać dzieciom chodzenia w maseczkach, znie-
sienia wprowadzonego reżimu sanitarnego  
i nawet straszą dyrektora wezwaniem po-
licji, jeśli tego nie zrobi. Są to incydenty,  
ale jednak bardzo utrudniają pracę, zniechę-
cają i pochłaniają naszą energię na walkę  
z czymś,  na co mamy i tak niewielki wpływ.

SZKOŁA PODSTAWOWA W BRZEZIU
Jaki jest obecnie stan liczbowy w szkole? Ilu 

nauczycieli jest obecnie zatrudnionych?
– Do Szkoły Podstawowej im. Tadeusza 

Kościuszki w Brzeziu uczęszcza łącznie  
203 uczniów: 143 do 9 oddziałów w klasach  
I – VIII oraz 60 do 3 oddziałów przedszkol-
nych. W szkole prowadzi naukę 37 nauczy-
cieli zatrudnionych razem na 33,44 etatu;   
w szkole i oddziałach przedszkolnych zatrud-
nionych jest 7 osób obsługi w wymiarze 6,2 
etatu. Dwóch nauczycieli przebywa na urlopie  
wychowawczym i bezpłatnym. 

Na ile pandemia zmieniła pracę szkoły? 
– Przygotowując się do rozpoczęcia roku 

szkolnego, mając na uwadze przepełnienie 

szkoły i brak 2 sal lekcyjnych, sytuację epi-
demiczną, w oparciu o obowiązujące prze-
pisy, opracowano procedury postępowa-
nia i funkcjonowania szkoły oraz oddziałów 
przedszkolnych. Zmieniono system przypro-
wadzania i odbierania dzieci przedszkolnych 
i uczniów do szkoły – rozdzielono szatnie, 
uruchomiono dodatkowe wejścia do budynku 
szkoły, przygotowano miejsca do dezynfekcji 
rąk dla rodziców i starszych uczniów, zorga-
nizowano strefę oczekiwania w holu wejścio-
wym szkoły.

Co trzeba było zmienić w organizacji pracy 
szkoły? Czy na tym cierpi nauka?

– Jeśli chodzi o planowanie nowego roku 
szkolnego, to został on zaplanowany w spo-
sób umożliwiający optymalną realizację,  
w pierwszej kolejności zadań edukacyjnych, 
następnie wychowawczych i opiekuńczych. 
Zostały zaplanowane wszystkie przedsięwzię-
cia edukacyjne, konkursy, działania profilak-
tyczne i edukacyjne. Część ruchomą planu 
stanowi zestawienie planowanych wycieczek. 
W br. szkolnym zrezygnowano z organiza-
cji zielonych szkół, stawiając jednocześnie  
na zajęcia pozalekcyjne organizowane  
w szkole oraz realizację projektów i innowa-
cji pedagogicznych. Rozpoczęły się one nor-
malnie od około połowy września 2020 roku, 
ich liczba ma wzrastać o napływające oferty 
zewnętrzne.

Jak układa się współpraca z rodzicami?
– Współpraca z rodzicami i  Radą Rodziców 

Szkoły, od lat układa się dobrze, w przy-
padku występowania problemów staramy  
się je wspólnie szybko i sprawnie rozwiązywać,  
w granicach określonych przepisami i  pra-
wem. Rodzice bardzo mocno angażują  
się w funkcjonowanie szkoły, przy jej wspar-
ciu organizują szereg spektakularnych przed-
sięwzięć i  akcji.

SZKOŁA PODSTAWOWA W KOBYLANACH
Jaki jest obecnie stan liczbowy w szkole?  

Ilu nauczycieli jest obecnie zatrudnionych?
- 19 nauczycieli zatrudnionych w szkole,  

4 – w przedszkolu.
Na ile pandemia zmieniła pracę szkoły? 
– Pandemia wpłynęła na ograniczenie or-
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ganizacji imprez szkolnych oraz konkursów 
i wyjść pozaszkolnych. Zostały ograniczo-
ne uroczystości szkolne,  które wiązały się 
z większymi zgromadzeniami. Organizujemy 
ślubowanie klas I, ale obecni mogą być tyl-
ko uczniowie tego oddziału oraz po jednym 
rodzicu lub opiekunie. Nie będzie uroczy-
stej akademii z okazji 11 listopada i 3 maja 
z udziałem wszystkich klas. Nie odbędzie 
się również Dzień Babci oraz Dzień Dziadka 
w standardowej formule. Pod znakiem zapy-
tania jest również organizowane rokrocznie  
Święto Rodziny.

Co trzeba było zmienić w organizacji pracy 
szkoły? Czy na tym cierpi nauka?

– Trzeba było zmienić organizację lekcji  
i  przerw ze względu na konieczność ograni-
czenia kontaktów uczniów na korytarzach 
szkolnych. Klasy 1-3 rozpoczynają lekcję  
o 10 min. (7.50) wcześniej niż pozostałe kla-
sy. Klasy nie zmieniają sal lekcyjnych w cią-
gu dnia, co może powodować dyskomfort  
w dostępie do niektórych pomocy dydaktycz-
nych; nauczyciel musi przenosić materiały  
z sali do sali, które też trzeba dezynfekować. 
Niektóre zajęcia, (informatyka), muszą odby-
wać się w przeznaczonej do tego sali i  tu też  
konieczna jest dodatkowa dezynfekcja sprzę-
tu. Po uwzględnieniu obostrzeń epidemio-
logicznych musieliśmy ograniczyć niektóre  
zajęcia dodatkowe, np. kung-fu.  Inne zaję-
cia  nie wymagające bezpośredniego kontak-
tu pomiędzy osobami (uczeń - uczeń, uczeń 
- nauczyciel) pozostały.

Jak układa się współpraca z rodzicami?
– Współpraca z rodzicami układa się do-

brze. Rodzice zostali poinformowani na po-
czątku roku szkolnego o obowiązujących  
w szkole obostrzeniach związanych w epide-
mią, zapoznali się z regulaminem bezpieczeń-
stwa w czasie epidemii i akceptują panujące 
zasady. 

SZKOŁA PODSTAWOWA W RUDAWIE
Jaki jest obecnie stan liczbowy w szkole?  

Ilu nauczycieli jest obecnie zatrudnionych?
– W Szkole Podstawowej w Rudawie w od-

działach przedszkolnych uczy się  66 dzieci,                     
w klasach I-VIII – 334. Zatrudnionych jest  

45 nauczycieli.
Na ile pandemia zmieniła pracę szkoły? 
– Pandemia w znacznym stopniu zmieniła  

plany i pracę organizacyjną  szkoły. Trudna 

sytuacja jest w czasie przerw śródlekcyj-
nych, kiedy trudno utrzymać wymagany dy-
stans między uczniami.  Priorytetem w szkole  
są zajęcia edukacyjne oraz zajęcia w ramach 
pomocy psychologiczno - pedagogicznej.  
Nauczyciele dokładają wszelkich starań,  
by pandemia nie miała większego wpływu  
na naukę szkolną uczniów i ich osiągnięcia 
edukacyjne i kondycję psychiczną. 

Co trzeba było zmienić w organizacji pracy 
szkoły? Czy na tym ucierpi nauka?

• Konieczność opracowania stosownych 
procedur i regulaminów oraz zapoznanie  
z nimi uczniów, nauczycieli, pracowników 
szkoły i rodziców,

• Dostosowanie planów zajęć, sal (roz-
sunięcie ławek, usunięcie rzeczy trudnych  
do dezynfekcji i  przygotowanie innych po-
mieszczeń szkolnych pod kątem bezpieczeń-
stwa uczniów i nauczycieli),

• Zaopatrzenie pomieszczeń szkolnych 
w środki  zabezpieczające ogólnie dostępne 
dla uczniów, nauczycieli i  pracowników szko-
ł y:  dozowniki do dezynfekcji oraz  maseczki 
jednorazowe dla personelu szkoły,

• Zwiększenie reżimu sanitarnego,
• Ograniczenie wstępu na teren szkoły 

rodzicom i osobom postronnym,
• Załatwianie większości spraw szkol-

nych  poprzez dziennik elektroniczny, telefo-
nicznie lub e-mail,
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• Utworzenie na terenie szkoły izolato-
rium,

• Przemyślane opracowanie planu zajęć 
zdalnych i dalszego postępowania – przygo-
towanie platformy i przeszkolenie nauczycie-
li  i  uczniów w tym zakresie na wypadek przej-
ścia na nauczanie zdalne,

• Praca wychowawcza z uczniami przy-
gotowująca ich do sytuacji izolacji społecznej                       
w przypadku przejścia na nauczanie zdalne

• Znaczne ograniczenie wycieczek  
i wyjść do kina, teatru, f ilharmonii, muzeum  
-  zastąpienie ich wizytami online, wirtualne 
zwiedzanie dostępnych instytucji, oglądanie 
f ilmów i spektakli teatralnych 

• Stosowanie się do ogólnych wskazań 
i rozporządzeń wydanych na bieżąco przez 
MEN i GIS 

• Zajęcia pozalekcyjne odbywają się w nor-
malnym trybie, za zgodą rodziców, przy zacho-
waniu odpowiedniego reżimu sanitarnego.

Wszystkie podejmowane działania mają  
na celu zminimalizowanie wpływu pandemii 
na osiągnięcia edukacyjne uczniów.

Jak układa się współpraca z rodzicami?
– Współpraca z rodzicami układa się dobrze. 

Zdecydowana większość rodziców podchodzi 
do sytuacji ze zrozumieniem. Stosuje proce-
dury obowiązujące w szkole.  

SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĄSCE
Na ile pandemia zmieniła pracę szkoły?
• Pracujemy w reżimie sanitarnym (de-

zynfekcja rąk, częste mycie rąk, dezynfekcja 
sal),  strefy dla rodziców, maseczki w zatło-
czonych częściach wspólnych)

• Stworzyliśmy procedury pracy zdalnej 
(na wypadek konieczności pracy w takiej for-
mie)

• Wszyscy nauczyciele zostali przeszko-
leni w zakresie korzystania z narzędzi do pra-
cy zdalnej (w tym prowadzenia lekcji online)

• Wszelkie wydarzenia szkolne odbywają 
się w grupach klasowych – nie organizujemy 
wspólnych apeli, ani akademii dla całej spo-
łeczności szkolnej

• Konkursy gminne organizowane przez 
szkołę odbędą się w formie zdalnej (nadsyła-

nie nagrań / prac uczniów)
• Do świetlic szkolnych przyjmowane  

są tylko dzieci rodziców pracujących zawodowo
• Zrezygnowaliśmy z organizacji wycie-

czek kilkudniowych i wyjazdów zagranicznych
Co trzeba było zmienić w organizacji pracy 

szkoły? Czy na tym cierpi nauka?
– Uważamy, że życie szkolne z pewnością 

ponosi koszty obostrzeń – musieliśmy zre-
zygnować z organizacji dłuższych wycieczek 
i wyjazdów zagranicznych, z organizacji tra-
dycyjnych uroczystych wydarzeń szkolnych,  
a także konkursów gminnych.

Sama nauka (nauczanie uczniów) odbywa 
się na razie w sposób stacjonarny i nie zakłó-
cony. Nauczyciele poszerzyli swoje planowa-
ne na ten rok szkolny działania o elementy 
powtórek i utrwalania treści programowych 
realizowanych zdalnie w okresie marzec – 
czerwiec.

Co  w obecnej sytuacji z nauczaniem i wycho-
waniem pozalekcyjnym? (kółka zainteresowań, 
zajęcia sportowe, itd.)

– Odbywają się tak, jak w każdym roku – teraz 
w reżimie sanitarnym

Jak układa się współpraca z rodzicami?
– Możemy liczyć na zrozumienie rodziców 

(z nielicznymi wyjątkami). Rodzice podkreśla-
ją, że bardzo pragną i mają nadzieję na edu-
kację w formie stacjonarnej w całym roku 
szkolnym 2020/21.

SZKOŁA PODSTAWOWA W NIELEPICACH
Na ile pandemia zmieniła pracę szkoły?
– Każda szkoła ma swoją specyfikę i swo-

je ambicje. W naszej placówce dostrzegamy 
świetny wpływ nauczania zdalnego na do-
skonalenie warsztatu nauczycieli i  uczniów. 
Nauczyciele poznali lub rozszerzyli wiedzę  
i umiejętności w zakresie TIK. Uczniowie 
przyzwyczaili się do używania kompute-
rów także w celu rozwijania już posiadanych  
w tym zakresie umiejętności i sprawnego 
komunikowania się nie tylko między sobą,  
ale i z osobami dorosłymi. W toku naucza-
nia zdalnego znacznie poprawił się poziom 
edycji wypracowań i korespondencji bieżącej 
zgodnej z netykietą, a było z tym dotąd nie 
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najlepiej. Dodajmy, że lekcje z przedmiotów 
egzaminacyjnych (oraz kilku innych) odbywa-
ł y się online z użyciem Skype’a lub innych do-
stępnych narzędzi. 

Niektórzy uczniowie tak zachęcili się do tej 
formy kontaktu z polonistą, że nawet pod-
czas wakacji przesyłali kolejne odcinki swo-
ich pierwszych krótszych i dłuższych prób  
literackich. 

Nauczanie zdalne wyraźnie postawiło grani-
cę między uczniami i rodzicami, którym zale-
ży na edukacji i  tymi, którzy także w naucza-
niu tradycyjnym traktują szkołę, nauczycieli 
i  obowiązek uczęszczania na lekcje jako zło 
konieczne. Ci ostatni pozostawali bierni, 
ukryci bezpiecznie za usprawiedliwieniem 
typu: „Nie mam kamerki, zepsuł mi się mi-
krofon, nie było mnie w domu” itp. Łagodne 
napomnienia nauczycieli, ostrzejsze bowiem 
mogłyby zniechęcić wychowanków nawet  
do zwykłego potwierdzenia obecności na lek-
cji, nie mogły zmienić tego stanu. 

Obserwacje poczynione przez nauczycieli 
wykazują, że wszyscy uczniowie naszej szkoły 
mieli odpowiednie zabezpieczenie sprzęto-
we umożliwiające udział w lekcjach online,  
z czego z ww. zastrzeżeniem chętnie korzy-
stali. W razie jakichkolwiek zgłoszonych bra-
ków, jeszcze przed wydaniem stosownych 
rozporządzeń w tym zakresie, dyrekcja szko-
ł y, ale i nauczyciele prywatnie, zapewnia-
li  uczniom dostęp do laptopów, klawiatury  
z polską czcionką, myszek itp. 

Co trzeba było zmienić w organizacji pracy 
szkoły? Czy na tym cierpi nauka?

– Organizacyjnie czas zdalnego nauczania 
był sporym wyzwaniem dla dyrektorów szkół. 
Już samo ustalenie nowej siatki zajęć i koor-
dynacja wysiłków nauczycieli, aby nauczanie 
nie zostało ani na chwilę przerwane, było 
pewnie najtrudniejsze. W naszej nielepickiej 
szkole to się w pełni udało. 

Nauczyciele musieli także wykazać się 
ogromną kreatywnością w dostosowaniu na-
uczania do nowych okoliczności. Każda lekcja 
poza przeprowadzeniem online musiała być 
wzbogacana w dobrze opracowaną notatkę, 
często w atrakcyjnej graf icznie formie, która 
stanowiła materiał wyjściowy do kolejnych 

lekcji, a później do utrwalenia wiedzy i powtó-
rzeń przed sprawdzianami czy egzaminem. 

Praca własna nauczyciela wydłużyła  
się znacznie. Przygotowanie jednych zajęć 
trwało czasem kilka godzin, jeżeli ktoś zwra-
cał uwagę nie tylko na poprawność mery-
toryczną, ale i estetyczną przekazywanych  
materiałów, a tak było w znakomitej większo-
ści przypadków. Nie można się było odwołać  
do gotowych materiałów dydaktycznych 
(plansz, wykresów, map, eksponatów itp.) 
pozostawionych w szkołach. To była duża 
zmiana w organizacji pracy indywidualnego 
nauczyciela. Liczba godzin przed kompute-
rem znacznie przekraczała normy wynikające 
z kodeksu pracy. 

Co  w obecnej sytuacji z nauczaniem i wy-
chowaniem pozalekcyjnym? (kółka zaintere-
sowań, zajęcia sportowe, itd.)

– Dzięki pomysłowości i pracowitości na-
uczycieli prowadzących zajęcia z plastyki czy 
świetlicę – okres ten był dla uczniów oka-
zją do ogromnej aktywności i uczestnictwa 
w kulturze. Podobnie odbywały się zajęcia  
z wychowania f izycznego i SKS-y. Były na tyle 
atrakcyjne, że młodzież chwaliła się nimi na-
uczycielom innych przedmiotów, na przykład 
poloniście. 

Jak układa się współpraca z rodzicami?
– Rodzice, którym zależało na edukacji dzie-

ci, mieli w okresie nauczania zdalnego znacz-
nie więcej pracy, zwłaszcza na początku, 
zanim pociechy wdrożyły się do samodziel-
nej obsługi sprzętu i wykonywania poleceń 
nauczycieli. W korespondencji z pedagoga-
mi podkreślali jednak, że bieżąca informa-
cja o postępach w edukacji oraz możliwość 
podglądania niektórych lekcji, dała im wiele 
materiałów do przemyśleń, a czasem nawet 
zmieniła dotychczasowe pojęcie o zaanga-
żowaniu młodzieży we własny rozwój. Jedna  
z mam stwierdziła, że po lekcji gramatyki,  
nawet domowe psy zdawały się rozróżniać 
typy okoliczników w zdaniu… Myślę, że nie 
tylko psom wyjdzie to na dobre. 
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Kulturo, w y jdź z jogur tu!

Obserwując życie wokół siebie często  
zastanawiam się, jak bardzo zmieniają się na 
naszych oczach normy etyczne i  kulturowe. 
Niektóre zmiany przyjmujemy jako oczywi-
sty znak czasu, z innymi trudno się nam po -
godzić. I  myślę sobie jeszcze, że to może sta-
rość sprawia, iż pewne rzeczy nas bardziej 
denerwują niż gdy byliśmy młodzi.

Możliwe. Niektórzy z nas, seniorów,  
z biegiem lat stają się bardziej tolerancyjni,  
inni wręcz przeciwnie. Jednak niezależnie  
od tego są pewne sytuacje i  zachowa-
nia, które pozostawiają wiele do życzenia.  
Chodzi mi głównie o szacunek dla drugiego 
człowieka, o poszanowanie jego godności,  
o tolerancję dla poglądów czy też wyznania.

Generalnie rzecz ujmując – o kulturę w ży-
ciu codziennym.

Nie myślcie, szanowni Czytelnicy, że uwa-
żam się za nieomylną. Absolutnie nie.  
Jednak na co dzień brakuje mi często tego, 
co wpajali mi od dzieciństwa moi rodzice i co 
ułatwia mi (a czasami też utrudnia) współży-
cie z ludźmi.

Takie teraz czasy nastały, że jesteśmy co -
raz częściej narażeni na stresy. Nie pomaga 
nam też pandemia, oj,  nie pomaga! Często 
obserwuję u ludzi,  których spotykam w róż-
nych okolicznościach, wzmożoną agresję, 
którą chyba wyzwala strach. Ale i  bez tego 
nasze życie jest coraz uboższe w zachowania 
przyjazne, empatyczne. A przecież niekiedy 
tak mało potrzeba, żeby rozładować niepo -
trzebne nerwy, złość.

Obrazek ze sklepu. Chłopiec, jakieś 8 – 10 
lat,  grzebie ręką w pojemniku z bułkami,  
wybierając coś dla siebie. Podchodzi dziew-
czyna z obsługi i  grzecznie zwraca mu uwa-
gę, żeby włożył jednorazową rękawiczkę. 
Chłopak ani myśli  zastosować się do proś-
by, a stojąca obok mama podniesionym 
głosem ruga tę pracownicę, że napada 
na jej syna! To nie jest zmyślona historia.  
By łam jej świadkiem. Mnie też się oberwało,  
bo ośmieli łam się powiedzieć parę słów  
na temat zachowania syna i  matki.

Ktoś chce wejść do sklepu. W tym samym 
czasie klientka opuszcza sklep, ale nie może 
wyjść, bo wchodzący pan wpycha ją z po -
wrotem, chcąc natychmiast znaleźć się we 
wnętrzu. Zapomniał,  biedaczek,  że by wejść, 
trzeba najpierw wypuścić wychodzących. 
Prosta zasada, a ile razy spotkaliście się z tym, 
że się jej  nie przestrzega?

Inna scenka z marketu. Ludzie przepychają 
się z wózkami. Młoda dama stoi obok rega-
łu z nabiałem i studiuje informacje na opa-
kowaniach. W porządku, jej  prawo i  dobrze, 
że to robi.  Ale dlaczego nie postawi wózka 
blisko siebie, tylko zostawia go na środ-
ku przejścia? Inna klientka, chcąc przejść 
obok, odpycha lekko przeszkadzający wózek,  
na co sł yszy: Co jest? Przeszkadza? To idź 
drugą stroną! Starsza pani zmyka jak nie-
pyszna, a „dama” dalej robi swoje.

W czasie pięknej,  złotej jesieni,  która, nie-
stety, już za nami, często chodziłam na spa-
cer do lasu. Nie byłam jedyną spacerowicz-
ką, czasem miłośników lasu było aż za wielu. 
Tylko raz zdarzy ło mi się, że przechodzący 
obok mnie skinęli  głowami, pozdrawiając. 
Jaki to mił y zwyczaj,  który dawniej by ł na 
porządku dziennym, a teraz jest zupełnie 
zapomniany. Turyści na szlakach zawsze 
się pozdrawiali,  uśmiechając się życzliwie,  
w lesie na spacerze też tak się działo. Zaraz 
człowiekowi robiło się przyjemniej i  nawet 
mimo braku słońca tak jakby cieplej...

Umówiłam się ze znajomą. Wysiadła z au-
tobusu zła jak osa. Pytam, co się stało.   
A ona na to, że jej głowa puchnie od wy-
słuchiwania zwierzeń dwóch dzierlatek,  
które przez telefon komórkowy ponad 20 
minut na cały głos komentowały wydarze-
nia ubiegłego wieczoru, z dosyć pikantnymi 
szczegółami.

Tak, to rzeczywiście często jest zmorą  
w środkach komunikacji  miejskiej.  Dobrze, 
jak nie ma tłoku i  można się odsunąć od na-
miętnego użytkownika telefonu, ale czasem 
nie jest to możliwe. Dla mnie takie  zacho -
wanie to ewidentny przykład braku kultury.
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Sesja Rady Gminy Zabierzów w dniu 25 września 2020

Sesja  Rady Gminy Zabierzów rozpoczę -
ła  s ię  od podziękowań z łożonych Janinie 
Wilkosz  za  ponad 30 lat  prac y  na r zecz 
gminnej  oświat y.  Janina Wilkosz  przecho -
dząc na emer y turę ,  zakończy ła  pe łnienie 
funkcj i  dyrek tora  GZE A S w Zabierzowie.   
W pier wszej  części  sesj i ,  wicestarosta  
Arkadiusz  Wrzoszczyk  w yl iczy ł  najważ-
niejsze  inwest ycje  na drogach powiato -
w ych naszej  gminy real izowane wspól -
nie  przez  gminę Zabierzów i  Zarząd Dróg 
Powiatow ych w ostatnich dwóch latach.  
Mówi ł  o  przebudowie drogi  w Rudawie, 
przebudowie ul .  Jurajsk iej  w Bolecho -
wicach,  ul .  Akacjowej  w Więckowicach,  
budowie chodnika  w Brzezince,  przebudo -
wie skrzy żowania  ul .  Polaczka i  Wyspiań -
sk iego w Rudawie.  Wspomnia ł  o  budo -
wie  nowego mostu za  6,5  ml  z ł  na  r zece  
Rudawie oraz realizowanej przebudowie tzw.  
Trasy  Bal ick iej .  Dodał,  że  jeszcze w t ym 
roku po łożona zostanie  tu  nakładka as fal -
towa.  Tr wająca budowa chodnika  w Zelko -
wie zreal izowana jest  już  w 60%,  a  budo -
wa przejśc ia  dla  pieszych w Nielepicach 
rozpocznie  s ię  w październiku i  zakończy 
w 2021 roku.  W dyskusj i  radni  dopy t y wal i 
o  jeszcze nie  w ykonane a  bardzo potrzeb -
ne inwest ycje  na drogach powiatow ych:  
o  nakładki  as fal towe,  chodnik i,  przejśc ia 
dla  pieszych i  b ieżące remont y  t ych dróg. 
Domagal i  s ię ,  by  powiat  przeznaczy ł  wię -
cej  środków na dzia łania  związane z  po -
prawą bezpieczeńst wa w ruchu drogow ym 

i  więcej  uwagi  w planowaniu poświęci ł  na -
szej  gminie.  -   Droga powiatowa nr  2131  
na  terenie  gminy Wielka  Wieś  od Bia łego 
Kościo ła  w k ierunku Bolechowic  by ła  już 
tr zy  razy  remontowana,  a  od granic y  gmi -
ny Zabierzów w ygląda jak  s tare  po łatane 
por tk i  –  powiedzia ł  wiceprzewodniczą -
c y  Rady Andrzej  Krawczyk.  Wójt  Elżbieta 
Bur tan w yrazi ła  zaniepokojenie  zmniej -
szeniem środków przez  powiat  krakowski 
na  najbl iższe  lata  na inwest ycje  drogowe. 
Nawet  jeś l i  gmina Zabierzów we w łasnym 
zakresie  zleci  w ykonanie  projek tu i  uzyska 
pozwolenie  na budowę,  a  powiat  nie  znaj -
dzie  w najbl iższym czasie  środków,  k tóre 
powinien przeznaczyć  na tę  inwest ycję ,  
droga nie  powstanie,  bo ważność  pozwo -
lenia  na budowę w ygasa po tr zech latach. 
Obecnie  wójt  nie  widzi  szans  na zreal i -
zowanie  wielu  inwest ycj i ,  k tóre  zosta ł y  
już  zaprojek towane i  mia ł y  być  przez  po -
wiat  i  gminę wspólnie  w t ym roku w yko -
ny wane.  W budżecie  naszej  gminy środki 
są  zabezpieczone,  ale  powiat  z  obietnic 
s ię  w ycofuje.  Arkadiusz  Wrzoszczyk  
tę  sy tuację  t łumaczy ł  znacznymi  uby tkami  
w f inansach powiatu krakowskiego.

 Radni wprowadzili podczas sesji zmia-
ny w tegorocznym budżecie gminy. Zrezy-
gnowano z wykonania odwodnienia przy  
ul. Skalnej wraz z odtworzeniem nawierzch-
ni w Radwanowicach, a środki w kwocie 200 
tys. zł przeniesiono na remont nawierzchni  
bitumicznej na ul. Ogrodowej w Radwanowicach.  

Wchodzisz do jakiegoś budynku. Drzwi wa-
hadłowe, ogromne, przeszklone. Przed Tobą 
wchodzi młody człowiek, otwiera skrzydło 
drzwi i  puszcza. Dobrze, że masz ref leks,  
odskakujesz i  ominął Cię strzał w głowę.  
Nie przyszło mu do głowy, żeby przytrzymać 
drzwi, bo przecież ktoś za nim może zostać 
uderzony. A co mu tam! Byle do przodu!

I tak można mnożyć przykłady bez końca. 
Komu z Was nie przydarzy ła się podobna  
historia? Czy nie myślicie wtedy, gdzie się 
podziała nasza kultura?

No, chyba schowała się w jogurcie, o któ -

rym mowa w jednej z reklam. Tylko tam są 
kultury …...bakterii.

Przykre to, o czym piszę. A tak niewie-
le trzeba. Chwila ref leksji,  zastanowienia. 
„Nie czyń drugiemu, co Tobie niemiłe”.  
Tak mówi przysłowie. Czy pamiętamy jeszcze 
to powiedzenie? Zdecydowana większość  
z nas pamięta. Niestety, ci co zapomnieli,  
czynią naszą codzienność o wiele mniej 
komfortową. Cóż: znak czasu czy wygórowa-
ne oczekiwania?

Hanna Czaja-Bogner
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Rada Gminy Zabierzów przychyliła się do propozy-
cji mieszkańców i zgodnie z uchwałami podjętymi  
na zebraniach wiejskich zdecydowała o zmia-
nach w funduszach sołeckich Rząski, Radwano-
wic i Brzezinki. 

W Brzezince postanowiono zwiększyć kwotę  
na utrzymanie czystości w sołectwie. W Radwa-
nowicach zakupiony zostanie traktorek i oświetle-
nie choinkowe. W Brzezince przeznaczono środki  
na ogrodzenie placu zabaw na tzw. Placu Omło-
towym. Środki na te działania pochodzą z nie-
wykorzystanych funduszy na zaplanowane  
na ten rok imprezy kulturalne, które nie odbyły 
się za względu na pandemię.

 Zmieniono też niektóre zapisy w Wielolet-
niej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2030. 
Wprowadzono tu kilka nowych przedsięwzięć, 
m. in. budowę drogowego obiektu inżynier-
skiego w ciągu ul. Zakątek w Rudawie; chodzi 
 o opracowanie dokumentacji projektowej 
nowego mostu, który ma powstać na miej-
scu istniejącego i będącego w bardzo złym 
stanie mostku drewnianego. W 2021 roku  
zaplanowano budowę przejścia dla pie-
szych  wraz z dokończeniem chodnika w cią-
gu drogi powiatowej nr 2122K w Nielepicach;  
inwestycja będzie współfinansowana 
przez powiat krakowski i gminę Zabierzów.  
W wyniku konsultacji prowadzonych z młodzieżą  
z naszej gminy, zaplanowano też wykona-
nie projektu skateparku na tzw. Topólkach  
w Zabierzowie; projekt kosztem 40 tys. zł ma 
powstać w 2021 roku. Ożywioną dyskusję pod-
czas Sesji wywołała propozycja utworzenia  
w 2021 roku obiektu typu parklet na Rynku 
w Zabierzowie. Parklet to niewielka konstruk-
cja, zajmująca pojedyncze miejsce parkingo-
we, wykonana z drewna i obsadzona kwiatami, 
gdzie mieszkańcy będą mogli chwilę odpocząć 
w czasie drogi przez Rynek. Tego typu insta-
lacje powstały już w wielu miastach Europy, 

tworzone są  też w Polsce. Jednak nie wszy-
scy radni poparli ten pomysł. - Żyjemy na wsi,  
a chcemy jak wielkie miasta mieć parklet! -  
argumentowała radna. - Dla dzieci mamy 
na Rynku plac zabaw, podobnie w innych 
miejscowościach, a dla młodzieży robi-
my zbyt mało – odpowiedziała wójt, o ska-
tepark dopomina się nie tylko młodzież  
z Zabierzowa, ale też liczni młodzi ludzie z Rzą-
ski. Po wymianie zdań, radni podjęli uchwałę  
o zmianach w WPF, w której znalazł się i ska-
tepark i parklet.

 Podczas  sesj i  podjęto też  uchwa -
łę  o  przystąpieniu  do sporządzenia  zmia -
ny s tudium uwarunkowań i  k ierunków  
zagospodarowania  przestrzennego gminy  
Zabierzów.   Obowiązujące obecnie  s tu -
dium zosta ło  uchwalone w 2010 roku. 
Jednak niezależne od gminy przepisy  lub 
dec yzje  r ządowe zmuszają  gminę do wpro -
wadzenia  zmian.  Minis ter  Rolnic t wa nie 
zgodzi ł  s ię  np.  na  przek szta łcenie  dzia łek 
rolniczych na granic y  Karniowic  i  Bolecho -
wic,  co  by ło  planowane w studium,  więc 
teraz  tr zeba będzie  uwzględnić  dec yzję 
Minis tra.  Zat wierdzony przez  r ząd zosta ł 
też  plan przebudow y lotniska  w Bal icach,  
więc  gmina musi  w studium w ycofać  s ię 
z  terenów pod zabudowę na r zecz  budo -
w y pasa s tar towego.  Z godnie  z  przepisami 
tr zeba w ygospodarować teren dla  PSZOK-u. 
Punk t  selek t y wnej  zbiórk i  odpadów komu -
nalnych planuje  s ię  usy tuować na  pogra -
niczu Zabierzowa i  Rząski .  Wprowadzenie 
w ymaganych zmian w studium (na 25 ob -
szarach gminy)  zajmie pó ł tora  do dwóch 
lat .  Wówczas  będzie  można przystąpić  
do zmian w miejscow ych planach zagospo -
darowania  przestrzennego. 

Lucyna Drel inkiewicz

Zatrzymaj się na chwilę w Brzezince 

Warto odwiedzić Brzezinkę, albo wracając 
przez tę wieś z Krakowa, albo pojechać do 
niej specjalnie. Mieszka tu obecnie ok. 700 
mieszkańców. Przeważają kobiety. Kiedyś, 
kiedyś – jeździli  tamtędy, albo koneserzy, 

albo tacy, którzy „ukrywali” się przed znajo -
mymi. Droga przez Brzezinkę była wówczas 
wąska, pełna zakrętów, no i  nieco dłuższa 
od tej najprostszej,  najkrótszej,  przez Zabie-
rzów w kierunku Rudawy. Dziś ruch samo -
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– To jest dla mnie podstawowa sprawa 
– mówi soł tys Brzezinki i  radny Jan Szcze-
pański.  – My nie mamy problemów z utrzy-
maniem czystości we wsi.  Kiedy okazuje się, 
że jeden człowiek nie wystarcza, by zapew-
nić tę czystość ulic i  terenów przy domach, 
skrzykujemy się i… za dwie godziny już jest 
we wsi ład i  porządek. Aktywność społeczna 
była u nas zawsze doceniana.

 I  nie tylko, kiedy trzeba było zadbać  
o porządek. Mieszkańcy pomagali  i  poma-
gają chętnie przy wszelkiego rodzaju in-
westycjach. Co jeszcze warte odnotowania 
– aktywnie w tę pomoc włączają się nowi 
mieszkańcy wsi,  którzy tu pobudowali  swo -
je domy i  swoją przyszłość wiążą właśnie  
z Brzezinką. Brzezinka staje się bardzo popu-
larna; najlepiej świadczą o tym nowe domy, 
budowane tu przez deweloperów.  

Jan Szczepański zaprasza mnie do niewiel-
kiego budynku w najbliższym sąsiedztwie 
kościoła. Przed paroma laty toczy ł się spór, 
czy był ten budynek własnością kościoła, 
ściślej paraf ii  w Rudawie, czy też należał  
do gminy. Dokumenty przemawiał y za gmi-
ną i  te racje kościół uznał bez sprzeciwu.  
Dziś ten niewielki  dom służy jako soł tysówka,  
ale też jest to miejsce spotkań dla każ-
dej organizacji,  która ma taką potrzebę.  
W środku czysto, ściany świeżo pomalo -
wane, niewielka, ale dobrze wyposażona 
kuchnia, na ścianach w głównej sali  zdjęcia 
pań, również panów,  w strojach ludowych.  
W kącie sali  rzeźba Eugeniusza Jarosa – 
akordeonisty,  animatora prawie każdej im-
prezy kulturalnej we wsi.  Jeszcze niedawno 
Brzezinka sł ynęła z zespołu śpiewającego  
i  zapraszającego wszystkich do karaoke.  
Dziś też jest zespół śpiewający karaoke,  
ale występuje już okazjonalnie, głównie  
podczas spotkań seniorów.

 Wychodzimy z budyneczku wprost na par-
king, który w niedzielę jest pełny samo -
chodów, w dni powszednie służy głownie 
klientom jedynego we wsi sklepu. Niestety, 
usytuowanie tego sklepu – trzeba przyznać 
bardzo korzystne dla mieszkańców – spra-
wia jednocześnie duży kłopot dla ruchu  
samochodowego przez wieś. Kierowcy par-
kują w sposób nieodpowiedzialny, stwarzają 
tym samym zagrożenie dla innych kierow-
ców, ale też i  dla pieszych.

– To jest nasza bolączka. Jeszcze niedawno 
były we wsi trzy sklepy  – mówi Jan Szcze-
pański.   – Ludzie częściej robią teraz wielkie 

chodowy w Brzezince jest kilkunastokrotnie 
większy niż w połowie lat osiemdziesiątych. 
Tamtędy wielu jeździ teraz dla przyjemności, 
bo drogi wygodne, asfaltowe, zakręty wy-
prof ilowane, domostwa zadbane, krajobraz 
malowniczy i  bardzo schludnie.



15

ZNAD RUDAWY

RELACJA

Stąd kilkadziesiąt kroków w ulicę Radosną, 
gdzie w latach siedemdziesiąt ubiegłego stu-
lecia mieszkańcy wsi z pomocą ówczesnych 
władz gminy zbudowali  nową ośmioklasową 
szkołę, która już niedługo po jej otwarciu 
okazała się za duża, a poza tym jej wykona-
nie było pełne wad. 

– Takie były wtedy możliwości i  materia-
ł y.  Ówczesny soł tys Kazimierz Dymek robił 
co mógł, by ona powstała. I  swego dopiął.  
Jej remonty i  usuwanie fuszerek budowla-
nych – to była praca „na okrągło”, wresz-
cie kiedy okazało się, że w pierwszej klasie 
uczyło się tylko dwoje uczniów, Rada Sołec-
ka podjęła decyzję o sprzedaży tego budynku. 

Dziś jest on własnością prywatną.  
Brama na teren dawnej szkoł y zamknięta. 
Przy okazji  jest szansa, by porozmawiać na te-
mat fatalnego wykonawstwa tego budynku.  
Jan Szczepański wspomina jakość ówcze-
snych materiałów budowlanych, które i  tak 
trzeba było zdobywać, bo kupić je było nie 
sposób. Za ogrodzeniem cisza. Żadnego ru-
chu, żadnych prac budowlano-remontowych. 
Zaczną się pewnie z wiosną przyszłego roku, 
bo teren to dla inwestorów atrakcyjny i  per-
spektywy dla Brzezinki nie najgorsze. Dobra 
komunikacja z Rudawą i  dalej – z Krakowem 
oraz Krzeszowicami czy Trzebinią. Wielu ludzi 
z Brzezinki pracuje w tych miastach.

Przejeżdżamy ulicą Radosną do głównej 
drogi,  obok nieistniejącego już sklepu i  no -
wego placu zabaw.  Uwagę zwracają parkin-
gi.  Jest ich kilka. Parę stanowisk wybruko -
wanych czerwoną kostką. Korzystają z nich 
mieszkańcy, korzystają goście, którzy od-
wiedzają wieś. 

Skrzyżowanie z drogą główną – w prawo do 
Kobylan, Więckowic, dalej do Bolechowic.  
W lewo do miejsca, które było jeszcze 
niedawno terenem zapomnianym. Błoto,  
dziury w jezdni,  ciasne drogi bez poboczy.  
I żadnego prawie budynku. Dziś na nowych wła-
ścicieli  czekają dwa nowe domy mieszkalne,  
usytuowane na wzniesieniu. Miejsce bajecz-
ne. Jedziemy odwiedzić króla kurkowego 
Piotra Mikosza, który zamieszkał w Brzezin-
ce wiele lat temu. Zamieniamy parę słów. 
Jest zauroczony tym miejscem i ludźmi:

–  Są gościnni,  przyjaźni.  Jest tu cicho  
i  spokojnie.

Rozmawialibyśmy dłużej,  ale wzywają mnie 
obowiązki.  Trzeba opisać, co tu widziałem, 
wybrać zdjęcia i  podsumować moją krótką 
wizytę we wsi,  którą dobrze znałem jeszcze 
z czasów mojej młodości.  Pamiętam, że była 
to wieś rolnicza. Znana z produkcji  mleka  
i  z hodowli trzody chlewnej. Ten budynek,  
w którym dziś rozmawiamy, wypełniał y kie-
dyś w całości bańki i  kanki z mlekiem za-
wożonym później do centralnej mleczarni  
w Rudawie.  

Dziś Brzezinka jest jedną ze wsi w gminie, 
w której – cytując jednego z moich znajo -
mych z Warszawy, który od wielu lat obser-
wuje i  podziwia szybki rozwój naszej gminy  
„wszystko zamienia się w złoto”.

Witold Ślusarski

zakupy, więc jeżdżą do marketów. Komuni-
kację w gminie mamy dobrą, drogi również, 
więc ludziska wsiadają do samochodów  
i  wracają z miasta z bagażnikami pełnymi 
zakupów; czasem nawet nie domykają się 
bagażniki  – dodaje, mrużąc oko.

 Rozumiem…
Soł tys proponuje przejazd przez wieś.  

Zaczynamy od miejsca, w którym kiedyś 
stała stara szkoła;  będzie o niej więcej  
w następnym numerze gazety. Dziś widać 
tylko krzewy i  drzewa, ale to też jest kawałek  
historii  Brzezinki.
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Śpiewanie bez granic

Zespół ar tystyczny, jedyny w swoim rodza-
ju – chór międzynarodowy, w którym czynnie 
uczestniczą profesjonalni ar tyści i  amatorzy 
z całej Europy, założy ł w Polsce w roku 2017 
mieszkaniec Tenczynka Krzysztof Aureliusz 
Łuczyński.  Zespół ten szybko zyskał uznanie 
i  popularność. Wykonuje głównie pieśni sa-
kralne, ale ma także w swoim repertuarze 
dzieła klasyki światowej, a od roku również 
pieśni patriotyczne. Rok temu powstało 
Międzynarodowe Stowarzyszenie Scen Kul-
tury Wokalnej,  któremu od roku sekreta-
rzuje Irena Cieślak, mieszkanka Krzeszowic, 
ściśle związana z Rudawą, choćby poprzez 
koneksje rodzinne z soł tysem Marcinem 
Cieślakiem. To właśnie on zaproponował 
członkom Stowarzyszenia, by próby przed 
koncertami odbywał y się w Rudawie, dzięki 
czemu mieszkańcy paraf ii  rudawskiej mogli 
już w październiku obejrzeć i  posłuchać kon-
certu w kościele paraf ialnym.  Podobny kon-
cert mogliśmy obejrzeć i  usł yszeć w kościele 
paraf ialnym  Rudawie przed rokiem dzię -
ki życzliwości proboszcza Andrzeja Badury.  
Już wówczas okazało się, że kościół w Ru-
dawie posiada wspaniałe naturalne warunki 
akustyczne, w związku z tym ostatni koncert 
by ł nagrywany, a pły ty z tego występu znaj-
dą się na rynku jeszcze w tym roku. W lipcu 
tego roku, w powiecie krakowskim powstała 

Rada Pożytku Publicznego, której członkinią 
została właśnie opiekunka Stowarzyszenia 
na naszym terenie - Irena Cieślak.

Obecny chór Stowarzyszenia liczy 40 osób; 
są wśród nich mieszkańcy Norwegii,  Izraela, 
Niemiec, Anglii,  Włoch i  Polski,  wśród nich 
także mieszkanki naszej gminy. W czasie ist-
nienia Stowarzyszenia przewinęło się przez 
ten zespół ok. 80 osób, ar tystów scen ope-
rowych i  amatorów – ludzi,  którzy kochają 
muzykę. Zespół dał w sumie kilkadziesiąt 

koncertów: w Norwegii, 
w Niemczech, a w Polsce 
m.in. w: Krzeszowicach, 
Czernej,  Rudnie, Wrocła-
wiu, Gdyni,  Łodzi.  W pla-
nie są jeszcze koncerty 
w kościele św. Floriana  
w Krakowie, Alwerni, Wielicz-
ce i  ponownie w Czernej.  
Cichym marzeniem soł tysa 
Rudawy jest występ tego 
chóru na otwarcie w przy-
szłym roku nowego budyn-
ku – Domu Kultury w jego 
miejscowości.
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Tropiciele Gminy Zabierzów 

Od sierpnia mieszkańcy gminy Zabierzów 
mieli  okazję wziąć udział w pierwszej edy-
cji  zabawy pt. Tropami Gminy Zabierzów, 
polegającej na zwiedzaniu wyznaczonych 
miejscowości oraz wykonywaniu zadań  
z nimi związanych. W okresie letnim SCKiPGZ 
opracowało zadania dla miejscowości takich 
jak: Bolechowice, Pisary, Kobylany, Nielepi-
ce, Brzezie oraz Zelków. Polecenia i  zagad-
ki dotyczy ły zarówno historii  miejscowości,  
jak również wymagał y aktywności plastycz-
nej,  f izycznej i  spostrzegawczości.  Każdy 
uczestnik miał za zadanie wypełnić specjal-
ną Kar tę Tropiciela, zdobyć odpowiednią 

pieczęć oraz dostarczyć Kar tę do Centrum 
Kultury.

Po tygodniach zmagań Tytuł Tropicie-
la Gminy Zabierzów otrzymał Jakub Cader 
z Zabierzowa, który jako pierwszy poko-
nał wszystkie trasy i poprawnie rozwiązał  
zadania. Drugie miejsce w zabawie zajęły  
ex aequo Zofia Pikul oraz Karolina Żak z Bole-
chowic, a trzecią nagrodę otrzymał Filip Żak.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i za-
praszamy po odbiór nagród do Samorzą-
dowego Centrum Kultury i  Promocji  Gminy  
Zabierzów.

„Jak jeden dzień…” w Galerii „Na Piętrze”

Niektórzy mieszkańcy naszej Gminy Mari-
tę Benke-Gajdę znają jako „panią od cera-
miki”. To w jej pracowni, w piwnicy domu 
przy ulicy Rodziny Poganów w Zabierzowie,  
odkrywali  magiczny świat gliny i  ognia,  
dawali  upust swojej dziecięcej wyobraźni  
i  rozwijali  talent manualny.

Większość z nich to dziś dorośli  ludzie 
- wszak to już blisko 15 lat temu pracow-
nia przeniosła się do budynku Samorządo -
wego Centrum Kultury i  Promocji  Gminy  
Zabierzów. Ale Marita Benke-Gajda, bo to  
o niej mowa, „panią od ceramiki” pozosta-
ła.  Wciąż zdarza jej się spotykać swoich 
dawnych uczniów, którzy pozdrawiają ją na 
ulicy czy w sklepie. Część z nich, świado -
mych jak wielką frajdę daje zabawa z gliną, 
przyprowadza teraz swoje dzieci na zajęcia  
w SCKiPGZ.

Marita Benke-Gajda jest absolwentką kra-
kowskiej Akademii Sztuk Pięknych, Wydzia-
łu Architektury Wnętrz. Ceramiką zaczęła 
zajmować się 40 lat temu, bo jak mówi –  

„zakochała się w glinie od pierwszego doty-
ku”. Przez te 40 lat zdołała wypracować so -
bie taką pozycję, że dziś jest cenioną ar tyst-
ką, pedagogiem i rzeczoznawcą w dziedzinie 
ceramiki.  Złoży ło się na to wiele lat pracy 
dla przemysłu ceramicznego (m.in. zakła-
dów w Puł tusku, Bolesławcu, Ćmielowie czy 
Krakowie), praca pedagogiczna na Wydziale 
Rzeźby w Akademii Sztuk Pięknych w Krako -
wie, ale przede wszystkim bogata i  różno -
rodna twórczość ar tystyczna prezentowana 
na ponad 130 wystawach indywidualnych  
w całej Polsce i  poza jej granicami. 

Kilka lat temu, z inicjatywy jej by łych stu-
dentów i dorosł ych uczniów, powstało Sto -
warzyszenie „Ceramika bez granic”, a Ma-
rita Benke-Gajda zgodziła się zostać jego 
prezesem. Dzięki otrzymanym grantom Sto -
warzyszenie mogło wykonać wiele pięknych 
realizacji  ceramicznych, które wzbogacają 
przestrzeń publiczną – szkoł y, domy kultury, 
domy pomocy społecznej,  a nawet przystan-
ki autobusowe – nie tylko na terenie naszej 
gminy, ale i  całego powiatu. Zdjęcia z tych 
wspaniałych realizacji  są dostępne na stro -
nach Stowarzyszenia „Ceramika bez granic” 
w mediach społecznościowych.

Wystawa, prezentowana obecnie w Galerii 
„Na Piętrze” Samorządowego Centrum Kul-
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tury i  Promocji  Gminy Zabierzów, pokazuje 
jedynie mał y wycinek z twórczości Marity 
Benke-Gajdy. Ale Zabierzów jest miejscem, 
którego absolutnie nie może zabraknąć na 
mapie jubileuszowych wystaw ar tystki (od-
bywają się one zawsze co 5 lat).  To właśnie 
nasza miejscowość jest miejscem, z którym 
jest najmocniej  związana, które pokocha-
ła,  gdzie wychowywała się w domu swoich 
dziadków, w którym mieszka do dnia dzisiej-
szego.

Czy „pani od  ceramiki” ciągle uczy? 
Oczywiście. Obecnie w Centrum Młodzieży  

w Krakowie oraz Miejskim Ośrodku Sportu 
i  Rekreacji  w Chrzanowie. Ponadto prowa-
dzi niezliczoną ilość wszelakich warsztatów  
i  kursów. Jest po prostu urodzonym peda-
gogiem. I  pewnie z tego powodu 14 paź-
dziernika przeczytałam w jej telefonie 
wiadomość o treści:  „Pani Marito, w ta-
kie święto jak dzisiaj  zawsze przychodzi mi 
Pani na myśl jako jeden z najlepszych pe-
dagogów w moim życiu. Dziękuję za wszystko 
i życzę Pani wszystkiego, co najpiękniejsze”. Mogę 
się pod tym podpisać obiema rękami. W koń-
cu jestem jej uczennicą od dnia moich narodzin. 
   Jadwiga Gajda-Lusina

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

BOLESŁAWA FILO
Pełniącego w latach ubiegłych funkcję Radnego Gminy Zabierzów, Soł-

tysa Zabierzowa, Przewodniczącego Komitetu Wodociągowego, Przewod-
niczącego Klubu Seniora oraz członka Zarządu Gminy.

Rodzinie i  Najbliższym
Przekazujemy serdeczne wyrazy współczucia
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Wykopki ziemniaków i k iszenie kapust y w Więckowicach 

Żeby poznać drogę przy-
szłą - trzeba wiedzieć skąd 
się wyszło. Czyli  znać, jak 
to było wcześniej na wsi. 
Miejskie dzieci,  uczniowie 
szkoły z Krakowa, mieli 
okazję pomagać  w wykop -
kach  ziemniaków i w kisze-
niu kapusty. Uczyli  się tego 
pod czujnym i serdecznym 
okiem pana Krzysztofa.
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