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1ZNAD RUDAWY

Ode mnie

To nie czas na urlop od myślenia
Jesteśmy zmęczeni. Powody są różne. Zależą od wrażliwości każdego z nas, od jego zdrowia, samopoczu-

cia, pogody, wreszcie – nie ma co ukrywać – od polityki. Jesteśmy rozpolitykowani i tego nie da się ukryć. 
Najgorsze w tym wszystkim jest to, że próbujemy oszukiwać się nawzajem, jakby to miało decydować 
o awansach, karierach, wielkich pieniądzach. Słowem – miało decydować o naszym życiu. I tak, przy okazji, 
demonstrować, że jesteśmy zagniewani. Tymczasem, czego dowiedziono już w bardzo dawnych czasach: 
najmniej wypada się gniewać, ale udawać gniew przystoi. By zrozumieć tę prawdę, trzeba się urodzić albo 
królem, albo głupcem. Od czasu do czasu warto zajrzeć w przeszłość i posłuchać lub przeczytać do czego 
doszli wielcy przed nami. Choćby niejaki Cyceron – nad niego mówcy lepszego nie znajdą następne poko-
lenia – który dowodził, że: w każdej prawdzie kryje się jakiś fałsz w tak podobny sposób, że nie ma w nich 
żadnej pewnej cechy dla osądu i zgody.

Zmęczenie może być efektem ciężkiej pracy fi zycznej, ale może być też spowodowane rozterkami du-
chowymi, wątpliwościami natury emocjonalnej, a tych współczesny świat dostarcza nam aż nadto. Nikt 
nie wie, czy w tym roku znajdzie kilka dni na to, by odpocząć. Od czasów, od ludzi, fałszywych i przymila-
jących się, kiedy mają jakiś interes. (Oj, znam takich, znam). Od myślenia odpoczynku nie ma, a myślenie 
w obecnych czasach jest potrzebne od zaraz i bez przerwy. Jedno w tym wszystkim jest pewne: wszystko 
co jest na tym świecie, czego używają ludzie, dla ludzi jest stworzone i przygotowane. Znamienne były 
w tym roku świąteczne życzenia – życzyliśmy sobie głównie zdrowia, dodając, że na życzenia radości, 
w obecnej sytuacji, jeszcze trochę za wcześnie. Po raz któryś okazało się, że: świat szeroki, a miejsca w nim 
mało (przynajmniej na zwykłą codzienną radość). Świat poprawiać  – zuchwałe rzemiosło – pisał Ignacy 
Krasicki, ale czy jest inne wyjście? 

Przed nami letnie miesiące. Nad nami dach z chmur lub obłoki błękitnego nieba. Przed nami przestrzeń 
– może w tym wszystkim znajdą się nie tylko marzenia, ale i przemyślenia, od których – niestety – na jakiś 
czas wzięliśmy sobie urlop.  Odpocząć trzeba, ale nie zapomnieć….

Witold Ślusarski

Taki miał być pierwotnie mój wstęp w tym numerze, ale powziąłem decyzję, czy też podjęto ją za mnie, 
nieważne ‒  która niejako wymusiła inny wstęp. Otóż po piętnastu latach kierowania gazetą „Znad Ruda-
wy” - ODCHODZĘ.

Odchodzę, ale w poczuciu, że spełniłem wszystkie swoje zamierzenia, które wynikały z racji pełnionego 
stanowiska Naczelnego Redaktora, obowiązków promocji tego wszystkiego, co w gminie mądre, nowator-
skie, godne pozycji, jaką nasza gmina zajmowała i zajmuje nie tylko w Małopolsce, ale również w kraju.

Odchodzę, bo zmiany nie są niczym nowym, żadnym wynalazkiem; na analizę moich lat na tym stano-
wisku przyjdzie czas. Pisał Seneka w „Listach moralnych do Lucyliusza” –  Czyste sumienie przyzywa cały 
tłum, nieczyste nawet w samotności jest pełne trwogi i niepokoju – zwłaszcza, kiedy nie rozumie się tego, 
co jest napisane.

Świadomość, że dobrze i pożytecznie przeżyło się życie, a także pamięć o wielu dobrych zdarzeniach, 
miłych spotkaniach i liczne dowody sympa  i ze strony Czytelników, to wystarczające powody do osobistej 
satysfakcji. A z ramion  spadł mi ciężar  odpowiedzialności związanej z prowadzeniem tej gazety. To były 
trudne lata, nie brakowało i takich sytuacji, kiedy trzeba było wybierać między towarzyskimi znajomościa-
mi, a interesem społecznym.  Mam przekonanie, że nie sprzeniewierzyłem się naczelnej zasadzie w dzien-
nikarstwie: „tylko fakty”, choćby były niekiedy bolesne. Z pierwszej wersji wstępu zostawiam dwa pierwsze 
zdania: „Jesteśmy zmęczeni. Powody są różne”. Jako się rzekło – na analizę przyjdzie czas… 

  Ciąg dalszy nastąpi.
Witold Ślusarski
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ZNAD RUDAWY2

Felieton

Pożegnania
Patrząc kiedyś za okno  w zadeszczony, chłodny, majowy dzień, nie mogłam się otrząsnąć z ponurych 

myśli. Napływały wspomnienia, niestety, nie te najpiękniejsze. W moim wieku bagaż wspomnień ma się 
ogromny (oczywiście, dopóki pamięć nie szwankuje). A więc dałam się ponieść myślom w przeszłość. 
A one, paskudniki jedne, wyłuskiwały spośród zwojów mojego starczego mózgu tylko smutne chwile, 
chwile pożegnań.

Chyba prawie każde pożegnanie niesie ze sobą szczyptę smutku. Nie mówię o tych, które uwalniają 
nas od niechcianych gości, namolnych interesantów... Żegnając kogoś, nawet z nadzieją i wiedzą, że 
wkrótce się znowu spotkamy, często czujemy, że w oku łza się kręci.

Nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak często, a nawet ile razy dziennie, coś czy kogoś żegnamy.
Żegnamy odchodzący dzień, mijającą wiosnę, lato....rok wreszcie. Żegnamy przyjaciół, odjeżdżają-

cych po krótkiej wizycie, dzieci wychodzące do szkoły. Setki, tysiące pożegnań przeżyliśmy w naszym 
życiu. Jedne przyjmowaliśmy ze smutkiem, inne z ulgą.

Są i pożegnania z marzeniami, tak często bolesne, pożegnania z przemijającym czasem, z beztroskim 
wiekiem dzieciństwa, burzliwą i wspaniałą młodością, ze statecznym okresem dorosłości...

Bywają też pożegnania z minioną epoką, z jej kulturą, obyczajami, językiem...
Te ostatnie dotykają mnie coraz częściej.  A może nie tylko mnie?
Dzisiejsze zwariowane czasy tak bardzo różnią się od tych, które pamiętam. Nie zawsze było dobrze 

i różowo, nie zawsze dostatnio, ale w naszych wspomnieniach, nas, seniorów, są to często „stare, dobre 
czasy”.  Często było siermiężnie, ale jakoś tak ciepło, przyjaźnie. Mieliśmy czas na wspólne rozmowy, 
spotykaliśmy się przy posiłkach, odwiedzaliśmy sąsiadów, a oni nas. Dzieci bawiły się w różne gry i za-
bawy, oprócz nauki miały czas wypełniony domowymi zajęciami, ale zawsze nadarzała się okazja do 
wspólnego spędzania czasu.

Dla mnie osobiście jednym z symboli pożegnania minionego czasu jest fi liżanka. Poczciwa, porcela-
nowa fi liżanka.  Różne one były. Innego kształtu do herbaty, innego do kawy, inne do kakao. Były też 
bulionówki i specjalne fi liżanki-kokilki na zupę owocową. Nie wspomnę już o frymuśnych wzorach, które 
nadawały dodatkowego smaku napojom, ukrytym w ich wnętrzu.

Biedna, zapomniana prawie zupełnie fi liżanka.... Została wyparta przez wszechobecny teraz kubek.
Cóż, smak dobrze zaparzonej herbaty czy kawy jest zawsze taki sam i fakt, że podana jest w kubku, 

nie zmieni tego. Ale brak mi tej fi nezji i delikatności, do której zobowiązywała fi liżanka. Kubek stawia 
się czasem byle gdzie i byle jak, a fi liżanka wymagała spodeczka, na którym było miejsce na łyżeczkę. 
A po cóż łyżeczka, spytacie, kiedy teraz prawie nikt nie używa „białej śmierci”, czyli cukru? Ano, są tacy 
głupole, jak ja na przykład, którzy słodzą kawę lub herbatę. I cóż mają zrobić z łyżeczką po zamieszaniu 
cukru w kubku, gdy nie ma pod nim spodeczka? Oblizać i odłożyć na obrus? Nie, oblizać przecież nie 
wypada, a położona na obrusie, mokra od napoju, zostawi plamę. Co innego fi liżanka ze spodeczkiem: 
rozwiązuje problem.

Pewnie będziecie się ze mnie śmiać. Cóż, trudno, ja kocham fi liżanki.
Kolejne pożegnanie to dla mnie pożegnanie z literackim językiem codziennej mowy. Już nieraz pi-

sałam na ten temat. Bardzo martwi mnie to, co stało się z naszym polskim językiem. Zakorzeniły się 
w nim anglojęzyczne wtręty i mnóstwo osób używa ich zamiast istniejących polskich słów, jakby miało to 
podnieść pres  ż mówiącego. Wiem, że angielski to teraz język prawie uniwersalny, ale dlaczego mamy 
pozbyć się własnego?
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3ZNAD RUDAWY

Felieton
Jakoś udaje mi się ‒ o dziwo ‒ nadążać za nowomową młodzieżową, opanowaną przez przeróżne 

skróty i specyfi czne słownictwo, choć trudno mi je zaakceptować. Nie wspomnę już o „przerywnikach”, 
które w niektórych ustach zastępują „normalną” polską mowę.

Czyżbyśmy wstydzili się polskiego języka?
Pożegnanie z książką. Kolejne pożegnanie. Wprawdzie biblioteki cieszą się powodzeniem, ale odwie-

dza je, jak wynika z obserwacji, raczej stała grupa czytelników. Wielu ludzi, szczególnie młodych uważa, 
że książka to przeżytek. Lepiej jest wykorzystać internet lub czytniki książek, audiobooki itp., niż wziąć 
do ręki „prawdziwą”książkę. Ale te wszystkie nowoczesne urządzenia nie zastąpią szelestu przewracanej 
kartki...

Tak. Pożegnania, pożegnania. Można o nich bez końca.
Pożegnania z młodością, z przyjaciółmi, z bliskimi, te zwyczajne na krócej lub dłużej i te bardzo bole-

sne, pożegnania na zawsze...
Ale jeśli są pożegnania, to będą i powroty. I tego się trzymajmy!

Hanna Czaja-Bogner

Wywiad

Co powinniśmy wiedzieć o polityce przestrzen-
nej gminy?

Gmina, by mo-
gła się rozwijać 
w sposób harmo-
nijny i zrówno-
ważony, potrze-
buje dokumentu, 
w którym okre-
ślona byłaby poli-
tyka przestrzenna. 
Tym dokumen-
tem jest studium 
u wa r u n ko wa ń 
i kierunków za-

Polityka przestrzenna gminy
Od zarania dziejów prawidłowe zagospodarowanie terenów było nadrzędnym pro-

blemem dla rozwoju wsi, miasta, gminy, czy wreszcie kraju. Szczególne znaczenie ma 
w przypadku miejsc atrakcyjnych pod względem inwestycyjnym i krajoznawczym, 
jak  gmina Zabierzów. Rozmawiamy dziś na ten temat z MAŁGORZATĄ KUZIANIK, 
kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego. 

gospodarowania gminy. Dokument ten uwzględ-
nia uwarunkowania wynikające w szczególności 
z dotychczasowego przeznaczenia, zagospodaro-
wania i uzbrojenia terenu, a także ze stanu ładu 
przestrzennego, środowiska, dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków, jak i również stanu systemów 
komunikacji oraz stanu prawnego gruntów. Stu-
dium określa kierunki zmian w strukturze prze-
strzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów, 
a także kierunki i wskaźniki dotyczące zagospoda-
rowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny 
przeznaczone pod zabudowę oraz tereny wyłą-
czone spod zabudowy. 
Jakie znaczenie ma i jak przebiega proces opra-
cowania planu miejscowego?

Bardzo istotne jest to, że studium wskazuje 
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Wywiad
obszary, na których obowiązkowe jest sporządze-
nie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego na podstawie przepisów odrębnych, 
a także obszary, na których gmina zamierza spo-
rządzić miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego. Studium nie jest aktem prawa miej-
scowego, jednakże jego ustalenia są wiążące dla 
organów gminy przy sporządzaniu planów miej-
scowych, stąd znaczenie tego dokumentu dla roz-
woju przestrzennego i społeczno-gospodarczego 
jest bardzo istotne. Uchwałę o przystąpieniu do 
sporządzania miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Rada Gminy podejmuje 
z własnej inicjatywy lub na wniosek wójta. Istot-
ne jest, aby przed podjęciem takiej uchwały wójt 
wykonał analizy dotyczące zasadności przystąpie-
nia do sporządzenia takiego planu, między innymi 
w oparciu o wnioski w sprawie sporządzenia lub 
zmiany planu miejscowego składane przez spo-
łeczeństwo, a także stopnia zgodności przewidy-
wanych rozwiązań z ustaleniami wspomnianego 
studium. Wójt przygotowuje również materiały 
geodezyjne niezbędne do opracowania planu 
oraz ustala niezbędny zakres prac planistycznych. 
Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego.
Czy przy wyłożeniu planu do publicznego wglą-
du obowiązuje jakiś termin do zapoznania się 
z nim i zgłaszania uwag? Do kogo są one zgłasza-
ne i w jakiej formie? Jakie są najczęściej zastrze-
żenia, czego dotyczą? 

Wójt po podjęciu przez Radę Gminy uchwały 
o przystąpieniu do sporządzania planu miejsco-
wego ogłasza w sposób zwyczajowo przyjęty 
w danej miejscowości, najczęściej w prasie miej-
scowej, na stronach internetowych urzędu, a tak-
że na tablicach ogłoszeń w sołectwie, o podjęciu 
uchwały o przystąpieniu do sporządzania pla-
nu, określając formę, miejsce i termin składania 
wniosków do planu. Każdy może złożyć wniosek 
do planu miejscowego. Wójt sporządza projekt 
miejscowego planu, rozpatrując wnioski złożone 
przez zainteresowanych, a w następnej kolejności 
występuje o opinie i uzgodnienia o projekcie pla-
nu do organów i instytucji, by po ich otrzymaniu 

wprowadzić zmiany z nich wynikające. Po wpro-
wadzeniu tychże zmian wykłada projekt miejsco-
wego planu do publicznego wglądu, zawiadamia-
jąc o tym społeczeństwo w sposób zwyczajowo 
przyjęty. W trakcie wyłożenia projektu planu miej-
scowego do publicznego wglądu, wójt organizu-
je dyskusję publiczną nad przyjętymi w projek-
cie planu rozwiązaniami oraz wyznacza termin, 
w którym zainteresowani mogą wnieść uwagi na 
piśmie dotyczące projektu planu. Następnie wójt 
rozpatruje uwagi wprowadzając zmiany do pro-
jektu planu miejscowego wynikające z rozpatrze-
nia tychże uwag. Uwzględnienie uwag wiąże się 
z ponownym wyłożeniem do publicznego wglądu, 
ponowną dyskusją publiczną i ponowną możliwo-
ścią składania uwag. Uwagi do projektu miejsco-
wego planu może wnieść każdy, kto kwes  onuje 
ustalenia przyjęte w projekcie planu wyłożonym 
do publicznego wglądu. Uwagi składane powin-
ny być na piśmie opatrzone podpisem. Istotnym 
jest, by złożone zostały w terminie wyznaczonym 
w ogłoszeniu. Najczęściej uwagi dotyczą prze-
znaczenia terenu zarówno podstawowego, jak 
i dopuszczalnego na konkretnej działce, ale także 
dostępności komunikacyjnej i innych związanych 
z ochroną krajobrazu, przyrody czy zabytków.
Czy z takiego planu można dowiedzieć się, gdzie 
mamy tereny przeznaczone do zabudowy? 

Wójt sporządza projekt planu miejscowe-
go zawierający część tekstową i grafi czną – tak 
jak wspomniałam – zgodnie z zapisami studium 
oraz z przepisami odrębnymi odnoszącymi się do 
obszaru objętego planem. W planie określa się 
obowiązkowo przeznaczenie terenów  oraz linie 
rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu 
lub o różnych zasadach zagospodarowania, tak 
więc z rysunku miejscowego planu oraz części 
tekstowej do tegoż planu, możemy dowiedzieć 
się, gdzie między innymi wskazane zostały tere-
ny zabudowy. Plan miejscowy określa również 
zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki 
zagospodarowania terenu, w tym maksymalną 
i minimalną intensywność zabudowy, minimalny 
wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej, mak-
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5ZNAD RUDAWY

Wywiad
symalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę 
miejsc parkingowych, linie zabudowy i gabaryty 
obiektów. W planie miejscowym określa się rów-
nież zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu, jak  również zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków. Należy wspomnieć, że 
w planie miejscowym określa się zasady moderni-
zacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
i infrastruktury technicznej oraz sposób i termin 
tymczasowego zagospodarowania terenów.
Czy można się starać o przekwalifi kowanie te-
renów pod określone potrzeby inwestycyjne? 
W jaki sposób należy to uczynić?

Każdy zainteresowany może złożyć wniosek 
o sporządzenie lub zmianę planu miejscowego. 
Wójt prowadzi rejestr tychże wniosków. W celu 
oceny aktualności planów miejscowych, wójt 
dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu 
przestrzennym gminy, między innymi  z uwzględ-
nieniem wniosków w sprawie sporządzenia lub 
zmiany planu miejscowego. Następnie wójt prze-
kazuje Radzie Gminy wyniki analiz, po uzyskaniu 
opinii gminnej komisji urbanistyczno-architekto-
nicznej, co najmniej raz w czasie kadencji Rady. 
Rada Gminy podejmuje uchwałę w sprawie ak-
tualności planów miejscowych, a w przypadku 
uznania ich za nieaktualne podejmuje działania 
zmierzające do zmiany lub sporządzenia miejsco-
wego planu.
Czy jest coś, co może taki plan wywrócić „do 
góry nogami”? Czy uchwałę Rady Gminy może 
podważyć powiat lub województwo?

Plan miejscowy uchwala Rada Gminy, po 
stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium, 
rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrze-
nia uwag do projektu planu oraz o sposobie re-
alizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy, oraz zasadach ich fi nansowania, 
zgodnie z przepisami o fi nansach publicznych. 
Wójt przedstawia wojewodzie uchwałę w spra-
wie uchwalenia planu miejscowego w celu oceny 
jej zgodności z przepisami prawnymi. Wojewoda 

może wydać rozstrzygniecie nadzorcze, stwier-
dzające nieważność tejże uchwały. Jeżeli rozstrzy-
gnięcie nadzorcze, stwierdzające nieważność 
uchwały w sprawie planu miejscowego, stanie się 
prawomocne z powodu niezłożenia przez gminę, 
w przewidzianym terminie, skargi do sądu admi-
nistracyjnego lub jeżeli skarga zostanie przez sąd 
odrzucona albo oddalona, czynności procedural-
ne musi ponowić w zakresie niezbędnym do do-
prowadzenia do zgodności projektu planu miej-
scowego z przepisami prawnymi. Uchwała Rady 
Gminy w sprawie uchwalenia planu miejscowego 
obowiązuje od dnia wejścia w życie w niej okre-
ślonego, jednak nie wcześniej, niż po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym 
województwa. Na tak obowiązującą uchwałę 
można wnieść skargę do sądu administracyjnego.

Rozm. Witold Ślusarski
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Kościół w Rudawie pod wezwaniem 
Wszystkich Świętych i św. Anny.

Z dokumentów historycznych wynika, iż Ruda-
wa została lokowana na prawie magdeburskim 
w roku 1436, a prawa te nadał król Władysław 
Warneńczyk; oznaczało to dla mieszkańców, iż 
wyjęci zostali spod jurysdykcji prawa ziemskie-
go.  Ale wieś istniała już wcześniej, o czym donosi 
kronikarz królewski  Jan Długosz. Wiadomo, iż ru-
dawska parafi a  istniała już w  XI w., a legenda gło-
si, iż pierwszy kościół  ufundował w akcie pokuty 
Radwan, rycerz króla Bolesława Śmiałego. Zacho-

wane dokumenty dowodzą, iż obecny kościół pw. 
Wszystkich Świętych i św. Anny  powstał ok. roku 
1300, na ten okres wskazuje też gotyckie muro-
wane prezbiterium. Pozostała część tego jedno-
nawowego obiektu wzniesiona została na prze-
łomie  XV i XVI w., najpierw była to konstrukcja 
drewniana, potem stopniowo zastępowana przez 
murowaną. Kościół ten uważany jest za najstarszą 
wiejską murowaną budowlę sakralną w Małopol-
sce. Do wnętrza kościoła prowadzi od strony za-
chodniej charakterystyczna kruchta zwieńczona 
drewnianą wieżą, służącą początkowo za dzwon-
nicę.  Z czasem do głównej nawy dobudowano 

Nasza historia. Nasze zabytki
jeszcze od strony południowej  boczną kruchtę 
z kaplicą św. Kazimierza.  Kruchta ta przez miej-
scowych nazywana jest „babińcem”, bo zwycza-
jowo tamtymi drzwiami wchodziły do kościoła ko-
biety. Skromną zakrys  ę rozbudowano w XIX w. 
wg projektu Feliksa Księżarskiego. Warto wspo-
mnieć, iż ten znany krakowski architekt zapro-
jektował główny budynek Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego Collegium Novum przy ul. Gołębiej 24, 
a także gmach Nowych Łazienek w Krynicy.

We wnętrzu kościoła przeważa styl baroko-
wy, ale dostrzec można też elementy wcześniej-
sze. Uwagę przykuwa piękny drewniany, złocony 
i polichromowany ołtarz (ok.1650), dzieło typo-
we dla kunsztu snycerskiego ówczesnych czasów. 
Centrum ołtarza stanowi gotycki obraz Matki 
Boskiej z Dzieciątkiem z ok. 1450 r., który przy-
słaniany jest innym cennym obrazem z XVII w., 
przedstawiającym św. Annę Samotrzeć.  Drewnia-
ne tabernakulum z XVII w. odwzorowuje kształt 
Bazyliki św. Piotra i Pawła w Rzymie. Na ścianie 
południowej zachowały się fragmenty gotyckiej 
polichromii datowanej na XIV i XV wiek. Malo-
widła te przedstawiają św. Krzysztofa z Dzieciąt-
kiem Jezus, aniołów oraz zarys nieznanej postaci. 
W 1972 podczas remontu odsłonięto na ścianach 
nawy barwny, renesansowy fryz z motywem ro-
ślinno-owocowym, historycy określają czas jego 
powstania na  rok 1614. Na tzw. belce tęczowej, 
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oddzielającej nawę kościoła od prezbiterium,  
umieszczony jest gotycki krucyfi ks z początku 
XVI w., w otoczeniu dwóch postaci, Maryi i św. 
Jana. Warta dokładnego  obejrzenia jest też re-
nesansowa ścienna tablica  nagrobna z 1576 roku 
uwieczniająca Elżbietę Pisarską, a także obraz Mi-
chała Stachowicza przedstawiający św. Kazimierza.

Wokół kościoła

Również otoczenie kościoła zasługuje na uwa-
gę. Niegdyś wokół niego chowano zmarłych. Pa-
miątką po tym jest skromny budynek dawnej ko-
stnicy z XVIII w., przylegającej do muru od strony 
wschodniej. Przy wejściu do świątyni od strony 
południowej stoi niepozorny kamienny obelisk 
z wyrytym wizerunkiem młodej kobiety w koronie 
– to nagrobek z 1709 roku, upamiętniający Elż-
bietę Zagorowską. Z epitafi um wynika, iż nagro-
bek ten ufundowała jej pogrążona w żalu matka.  
W murze kościelnym od południowej strony już 
współcześnie, w XX wieku, wzniesiono arkadową 
dzwonnicę.

Rudawski kościół to częsty cel wypraw miłośni-
ków historii poszukujących rozmaitych ciekawo-
stek z przeszłości. Bez wątpienia taką ciekawost-
ką są  tajemnicze, wyżłobione w ceglanym murze, 
dołki. Historycy zgodni są, iż owe zagłębienia 
o regularnym okrągłym kształcie, powstały 
w średniowieczu. Różne są jednak wyjaśnie-
nia, jak owe dołki powstały. Jedni twierdzą, iż to 
wierni w ramach pokuty za grzechy musieli pal-
cami wiercić w murze świątyni owe dołki („dołki 
pokutne”). Inna interpretacja mówi, iż to wynik 
krzesania ognia, tak zwanym świdrem ogniowym, 
w Wielką Sobotę lub podczas nocy sobótkowej. 
Jeszcze inni twierdzą, iż dołki powstały, ponieważ 
ludzie pragnęli pozyskać ceglany proszek z murów 
świątyni, wierzono bowiem w jego uzdrowicielską 
moc. Jeszcze inna teoria głosi, iż to rycerze przed 
wyprawami wojennymi wiercili owe dołki swymi 
mieczami, święcąc w ten sposób broń przed wy-
ruszeniem w bój i oddając się symbolicznie w bo-
ską opiekę.

Wchodząc przez wąską bramę na teren dzie-
dzińca plebanii  warto podnieść oczy, by podzi-
wiać architekturę tego bramnego barokowego 
obiektu, zwanego wieżą zegarową. 

Willa Domańskiej

Pozostajemy w Rudawie. Każdy z mieszkańców 
wsi wskaże drogę do willi Domańskich, charakte-
rystycznego domu z 1896 roku, zwanego też po-
pularnie willą z wieżyczką, bo faktycznie zdobi go 
prostokątna wieża. 

Ów pierwszy murowany budynek w tej miej-
scowości,  zaprojektował znany krakowski archi-
tekt Tomasz Pryliński, na zamówienie Antoniny 
i Stanisława Domańskich. Przypomnijmy, kim oni 
byli. Stanisław Domański (1844-1916) był leka-
rzem neurologiem i pierwszym profesorem neu-
ropatologii na UJ, inicjatorem sanitarnego uno-
wocześnienia miasta i współautorem „Słownika 
terminologii lekarskiej”. Jego ojciec Wawrzyniec  
był profesorem weterynarii. Antonina z Kreme-
rów Domańska (1853-1917) była uznaną  pisarką, 
autorką wielu historycznych powieści i opowia-
dań dla dzieci, m.in. „Paziowie króla Zygmunta”, 
„Krysia bezimienna”, czy „Złota przędza”. Część 
akcji „Historii żółtej ciżemki” pisarka umieściła 
właśnie w Rudawie i okolicy. Autorka w swych 
powieściach sięgała do  przeszłości Polski, w przy-
stępny sposób przedstawiała dawne tradycje 
i obyczaje. Do swych powieści wprowadzała wiele 
barwnych postaci, a wartka fabuła, często z wąt-
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kami sensacyjno-kryminalnymi, wciągała mło-
dych czytelników w lekturę niczym  dzisiejsze gry 
komputerowe.  

Każdy przewodnik po gminie Zabierzów nad-
mienia, iż w willi Domańskich spędzał wakacje 
1908 roku Henryk Sienkiewicz wraz z żoną. Pobyt 
pisarza w Rudawie potwierdza zapis w księgach 
parafi alnych, dodatkowo poświadczony pod-
pisem Stanisława Smolki, historyka, profesora 
UJ, pomieszkującego w Rudawie i Niegoszowi-
cach. Obaj panowie się zaprzyjaźnili, odwiedzali, 
a Smolka pełnił nawet rolę konsultanta historycz-
nego,  gdy Sienkiewicz  pisał „Krzyżaków”.

Imię głównego bohatera powieści „W pustyni 
i puszczy”, Stasia Tarkowskiego, pisarz zapożyczył 
od rudawskiego chłopca o tym imieniu, który każ-
dego ranka przynosił mu do willi świeże mleko, 
a którego dziadek woził Sienkiewicza bryczką na 
spacery po okolicy. Pisarz polubił chłopca i obiecał 
mu, iż uczyni go „nieśmiertelnym”. Spełnił obiet-
nicę wprowadzając na karty powieści bohatera 
Stasia Tarkowskiego. Mieszkańcy Rudawy twier-

dzą, iż w wielu opisach przyrody w tejże powieści 
dopatrzyć się można także podobieństwa z ma-
lowniczymi okolicami wsi. Być może autor czerpał 
inspirację podczas długich spacerów i przejażdżek 
bryczką.

Przebywając w Rudawie Sienkiewicz pisał po-
wieść „Wiry”.

Dodać należy, iż Domańscy, Sienkiewicz czy 
Smolka nie byli jedynymi wybitnymi gośćmi spę-
dzającymi wakacje lub nawet pomieszkującymi 
dłużej w Rudawie. Rudawa bowiem z uwagi na 
urzekający  krajobraz, ale też na dogodne poło-
żenie, stosunkowo blisko Krakowa i w pobliżu li-
nii kolejowej, stała się w XIX w. bardzo modnym 
miejscem wypoczynku dla ludzi kultury, sztuki 
i nauki. Chętnie przyjeżdżali tam artyści malarze, 
pisarze, ale też uczeni pragnący wytchnienia na 
łonie natury. Kroniki odnotowały, iż bywał tu m.in. 
Stanisław Wyspiański, Włodzimierz Tetmajer, Lu-
cjan Rydel (Domańska była jego ciotką), pisarka 
Anna Libera, Olga Boznańska czy Józef Chełmoń-
ski. (jhś)

Wydarzenia

Sesja Rady Gminy Zabierzów - 28 maja 2021
W pierwszej części Sesji przedłożono radnym 

informacje na temat inwestycji, przetargów, go-
spodarki nieruchomościami oraz stanu obecne-
go i potrzeb budowy i remontów dróg, a także 
innych obiektów komunalnych na terenie gminy 
Zabierzów. Wśród zadań obecnie realizowanych 
o największej wartości znalazły się m.in.: moder-
nizacja dróg (nakładki) – etap I, budowa budyn-
ku komunalnego na Rynku w Rudawie, budowa 
remizy OSP w Więckowicach wraz z zagospoda-
rowaniem wokół budynku, rozbudowa budynku 
szkoły w Nielepicach, rozbudowa budynku szkoły 
w Zabierzowie, budowa chodnika przy drodze nr 
107 do drogi nr 94 w Młynce, wykonanie robót 
melioracyjnych na terenie gminy. 

Na realizację oczekują obecnie następujące za-

dania, wśród których największe to: rozbudowa 
budynku szkoły w Kobylanach, zagospodarowa-
nie terenu wokół willi w Kochanowie, moderni-
zacja nawierzchni dróg (nakładki) etap II, budowa 
budynku komunalnego i remizy OSP w Karniowi-
cach, budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż 
drogi powiatowej nr 2122K z Aleksandrowic do 
Balic, przebudowa drogi powiatowej 2128K, po-
legająca na przebudowie rowu w Rudawie, prze-
budowa drogi gminnej nr 601712K w Aleksan-
drowicach, budowa przeprawy mostowej w ciągu 
ul. Turystycznej w Bolechowicach, kontynuacja 
budowy kanalizacji deszczowej w ul. Osiedlowej 
w Rudawie, budowa odwodnienia ul. Słonecznej 
w Zabierzowie, przebudowa skweru ks. Bukowiń-
skiego w Rudawie, budowa muru oporowego 
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powiadomień do mieszkańców, którzy w termi-
nie nie opłacili zaległości za dostarczanie wody 
i odbiór ścieków. Do tej pory wysyłano pocztą we-
zwanie do zapłaty, a jeśli nie było reakcji miesz-
kańca, ponownie wysyłano za pomocą Poczty Pol-
skiej drugie wezwanie. Radni zaproponowali, by 
pierwsze wezwanie wysyłać pocztą elektroniczną 
– mailem,  sms-em lub powiadomić o zaległości 
telefonicznie, a przy braku reakcji mieszkańca wy-
słać wezwanie do zapłaty pocztą za potwierdze-
niem odbioru.

Uchwalono także wspólne z Powiatem Kra-
kowskim prowadzenie zadań w zakresie promocji 
zdrowia i edukacji zdrowotnej w latach 2021 – 
2025.  Dotyczy to badania wad postawy uczniów 
klas V i VI szkół podstawowych oraz korekty 
wykrytej wady. Etap I – badanie wad postawy 
uczniów fi nansować będzie Gmina Zabierzów ze 
swojego budżetu, natomiast etap II – korekta wad 
postawy u uczniów tego wymagających – będzie 
przeprowadzona na koszt Powiatu Krakowskiego.

Radni dyskutowali też nad rozpatrzeniem pe-
tycji Stowarzyszenia „Ziemia Rudawska.pl”. Sto-
warzyszenie w swej petycji z 28 listopada 2020 
domaga się podjęcia przez Gminę Zabierzów dzia-
łań prowadzących do nabycia przez Gminę nieru-
chomości wchodzących w skład zespołu dawnych 
zabudowań dworskich i folwarcznych, znajdują-
cych się na terenie miejscowości Pisary oraz za-
bezpieczenia przez Gminę środków fi nansowych 
z przeznaczeniem na ochronę obiektów przy-
rodniczych, znajdujących się w obrębie tych nie-
ruchomości. W dyskusji nad petycją, radni zgła-
szali wiele uwag: nie ma jednoznacznej wyceny 
kosztów nabycia nieruchomości w Pisarach, nie 
są uregulowane kwes  e własności działek, np. 
wiadomo, że teren stawów to własność prywat-
na, dawny browar Herbapolu należy do Skarbu 
Państwa, dawna właścicielka Lamusa stara się 
o odzyskanie go, właściciel spichlerza – najwięk-
szego obiektu na tym terenie nie zechce go sprze-
dać, bo konserwator zabytków nie zgodzi się na 
planowane przez niego stworzenie tam hotelu. 
Rosną na tym terenie stare dęby i należy je chro-

i dojścia do mostku w ciągu ulic Krótka – Wesoła 
w Balicach, rozbudowa parkingu w Brzeziu, budo-
wa ściany oporowej przy ul. Widokowej i Skalnej 
w Karniowicach.

Trwają też liczne postępowania o udzielenie 
zamówienia na inwestycje – te największe to: 
przebudowa ul. Nad Potokiem wraz z budową 
nowej przeprawy przez potok Bolechówka w Bo-
lechowicach, budowa mostu w ciągu ul. Źródlanej 
w Brzeziu (w pierwszym przetargu nie wyłoniono 
wykonawcy, przetarg zostanie powtórzony), roz-
budowa oświetlenia w gminie Zabierzów, budowa 
boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycz-
nej w Niegoszowicach, modernizacja boiska tra-
wiastego w Pisarach, budowa strefy aktywnego 
wypoczynku w Więckowicach, przebudowa drogi 
powiatowej 2122K w zakresie budowy chodnika 
od sklepu Lewiatan do przystanku Brzoskwinia 
Góra w Brzoskwini oraz przebudowa skrzyżowa-
nia drogi powiatowej 2128K z drogą gminną nr 
601652K w Niegoszowicach – Rudawie. Te dwa 
ostatnie zadania ma realizować Powiat Krakow-
ski, została podpisana umowa o współpracy fi -
nansowej.

W dyskusji na temat inwestycji radni zgłaszali 
potrzeby inwestycyjne w poszczególnych miej-
scowościach, a także pytali o stan przygotowań 
do realizacji tych inwestycji, np. o przejście dla 
pieszych przez drogę krajową nr 79, by ułatwić 
dojście do kamieniołomu w Zabierzowie, przebu-
dowę skrzyżowania w Więckowicach, o projekt 
i budowę placu targowego w Zabierzowie, zgło-
szono też potrzebę remontu ul. Łąkowej w Bo-
lechowicach, remontu ul. Ruczaj w Nielepicach, 
budowę nowej szkoły w Bolechowicach, budowę 
chodnika przy ul. Myszala w Zabierzowie.

W dalszej części sesji podjęto uchwałę w spra-
wie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków w gminie Zabie-
rzów. Projekt zostanie przekazany do zaopinio-
wania do Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie, a następnie będzie poddany pod 
kolejne głosowanie na sesji Rady Gminy Zabie-
rzów. Tu dyskusja radnych dotyczyła wysyłania 
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SCKiPGZ

nić. Te informacje przekazał Andrzej Kaczmarczyk 
– sołtys Pisar, radny, który już wstępnie sondował 
możliwość wykupienia przez Gminę zabytkowych 
obiektów i działek. Obiekty te w większości są 
bardzo zaniedbane, więc radni proponowali, by 
zawiadomić o tym konserwatora zabytków, któ-
ry zgodnie z prawem może wzywać właścicieli do 
ratowania i remontów poszczególnych obiektów. 
Wicewójt Bartłomiej Stawarz wstępnie wyliczył, 
że na zakup terenu o powierzchni około 9 ha trze-
ba wydać mniej więcej 18 mln zł, a remonty kon-
serwatorskie są najdroższe wśród wszystkich prac 
budowlanych. Gminy Zabierzów w tej chwili nie 

Zabierzowskie Bajkogranie 
w Samorządowym Centrum Kultury

Kto nie kocha bajek? Uwielbiają je zarówno 
mali, jak i duzi. Wzruszają, inspirują oraz bawią. 
Z pewnością również pouczają, przekazują nam 
niejeden morał. 28 maja w Samorządowym Cen-
trum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, odbył 
się X przegląd Twórczości Artystycznej Przed-
szkolaków. Do udziału zgłoszonych zostało 17 
grup przedszkolnych i „zerówkowych” oraz pię-
ciu uczestników występujących indywidualnie. 
Z uwagi na obostrzenia związane z pandemią wi-
rusa COVID-19, jury konkursowe oceniało wystę-
py zarejestrowane w przedszkolach i nadesłane 
do SCKiPGZ. 

W ramach przeglądu mieliśmy możliwość 
obejrzenia i usłyszenia form tanecznych i wokal-
nych przedszkolaków z naszej gminy. „Rzepka”, 
„Calineczka”, „Czerwony Kapturek”, „Żuraw i Cza-
pla”, „Leń”, „Kot w butach” – to tylko niektóre 
z tytułów zaprezentowanych bajek. 

Celem przeglądu było rozwijanie kreatywności 
artystycznej i umiejętności scenicznej dzieci. Na-
desłane prezentacje dzieci oceniało jury w skła-
dzie: Kinga Gibadło, Mateusz Wróbel oraz Janusz 
Majka. Przegląd był okazją do promowania wszel-
kiego rodzaju dziecięcej twórczości artystycznej. 

stać ani na zakup terenu i budynków, ani na ich 
remonty. Radni byli zgodni, że ratować zabytki 
trzeba, ale w głosowaniu nad odrzuceniem pety-
cji Stowarzyszenia „Ziemia Rudawska.pl” 13 rad-
nych poparło odrzucenie petycji, 2 było przeciw-
nego zdania, a 4 radnych wstrzymało się od głosu.

Na zakończenie sesji wójt Elżbieta Burtan po-
informowała o dużym zainteresowaniu mieszkań-
ców szczepieniami przeciw Covid - 19. W maju 
zaszczepiło się około tysiąca mieszkańców, a od 
początku akcji szczepień – 2700 osób.

Lucyna Drelinkiewicz
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SCKiPGZ

Zapraszamy na 
Festiwal Gier!

27 czerwca Samorządowe Centrum Kultury 
i Promocji Gminy Zabierzów zaprasza na impre-
zę plenerową pod hasłem „Fes  wal Gier”, któ-
ra odbędzie się na zabierzowskim rynku. W go-
dzinach od 12.00 do 18.00 będzie można zagrać 
w gry wielkoformatowe, m.in chińczyka, warca-
by, szachy, farmera oraz w bierki XXL. Około go-
dziny 14.00 zapraszamy na prezentację wystawy, 
na której będzie można obejrzeć prace dzieci 
z konkursu „Tropami Gminy Zabierzów”. Wszyst-
kich  zapraszamy do letniej strefy relaksu, w której 
każdy będzie mógł znaleźć chwilę wytchnienia. Na 
najmłodszych czekają kolorowanki – przygotowa-
ne przez pracowników Centrum Kultury – z  cha-
rakterystycznymi dla naszej gminy miejscami. Na 
zakończenie, o godzinie 17.00, zapraszamy na 
koncert pt. „Świat się nie kończy, świat się zaczy-
na” zespołów Mała Contra i Duża Contra, prowa-
dzonych przez Annę Dijuk. 

Do zobaczenia!
 

Dziękujemy wszystkim dzieciom, wychowaw-
com, a także rodzicom za zaangażowanie się 
w przygotowanie występów oraz wspaniałych 
strojów i scenografi i. Nagrody dla wyróżnionych 
grup zostały dostarczone do przedszkoli i wręczo-
ne dzieciom. Wyniki przeglądu dostępne są na 
stronie internetowej SCKiPGZ.

 Joanna  Hyckowska
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Osobowości
Pięknie rysuje, ładnie maluje i… nikomu nie pokazuje swych prac. Dobrze, że chociaż 

córka Agnieszka uratowała kilkanaście jego rysunków i schowała głęboko do szafy. Cza-
sem wykonuje  plakaty i afi sze, które informują, co ciekawego  odbywać się będzie w Sa-
morządowym Centrum Kultury i Promocji Urzędu Gminy w Zabierzowie. Pracuje tu już 
24 lata. Trafi ł do naszej gminy z Centrum Kultury w Zielonkach, zachęcony przez  b. dyrek-
tor Danutę Sanetrę, która – jak mówi – trzymała dla niego etat przez parę lat. Na podję-
cie ostatecznej decyzji o zmianie miejsca pracy wpłynęła też pogarszająca się atmosfera 
w Centrum Kultury w Zielonkach. Gdyby nie to, Janusz pewnie pracowałby tam nadal. 
I nadal byłby związany z harcerstwem. Z domu do pracy miałby zaledwie trzy kilometry, 
dziś ma znacznie dalej, ale swej decyzji nie żałuje. W  Zabierzowie  się lepiej oddycha – do-
daje.

Janusz Majka. Po prostu Janusz
Od dziecka lubił rysować – ołówkiem, piórem, 

długopisem, kredkami, co tylko było pod ręką. 
Praca z dziećmi była jego dodatkowym, ale ulu-
bionym zajęciem. Szczególnie cenił sobie zajęcia 
z harcerzami. Zwiedził z nimi całą Europę. Orga-
nizował dla nich, pod auspicjami Domu Kultu-
ry, wycieczki oraz obozy zagraniczne. Był nawet 
w pewnym czasie zastępcą komendanta Chorą-
gwi Harcerskiej.  Dopadła go choroba; najpierw 
dał się we znaki kręgosłup, potem serce upo-
mniało się o swoje. Musiał odpuścić wędrówki 
po górach, a tym samym zrezygnować z aktywnej 
działalności w pracy z harcerzami.

Do Krakowa przyszedł za swoją sympa  ą, któ-
ra dostała się na matematykę na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Wcześniej zdawał maturę. Z języka 
polskiego napisał pracę, która jako jedyna w jego 
liceum  zasługiwała na ocenę wyższą niż dobra, 
ale – niestety – jako dyslektyk popełnił 14 błędów 
ortografi cznych, co zdyskwalifi kowało go podczas 
egzaminu dojrzałości. Wtedy  dysleksji nie trakto-
wano jeszcze jako choroby, nie stanowiła uspra-
wiedliwienia dla ucznia. W informatorze eduka-
cyjnym znalazł szkołę policealną, która pozwalała 
uczyć się dalej bez matury. Było to policealne Stu-
dium Hodowli Zwierząt w Giebułtowie. Przyjęto 
go z entuzjazmem, wykazał się bowiem znakomi-
tą znajomością biologii. Nic dziwnego, wszak był 
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to jego ulubiony przedmiot. Rok później, bę-
dąc już na pierwszym roku Studium, podszedł 
po raz drugi do matury i tym razem z sukce-
sem. Nie ukrywał, że dzięki pomocy życzliwej 
nauczycielki, która dyskretnie wskazywała 
w maturalnym wypracowaniu błędy ortogra-
fi czne. Z dysleksją walczy przez całe życie. 
I choć teraz potrafi  bezbłędnie wymienić pra-
widłowo wszystkie litery w najtrudniejszym 
nawet wyrazie, to gdy przychodzi mu je napi-
sać, zastanawia się bardzo długo i najczęściej 
pyta kogoś, lub sprawdza w słowniku, by unik-
nąć błędu.

Jako się rzekło, jest Janusz Majka z  zawodu 
zootechnikiem, aczkolwiek nie przepracował 
w tym zawodzie ani jednego dnia. Zanim trafi ł 
do placówki kulturalnej, czyli tam, gdzie czuje 
się najlepiej, był garowym na Wielkim Piecu 
nr 3 w kombinacie w Nowej Hucie. Pracował 
w żaroodpornym kombinezonie i drewnia-
nych butach. Szył też kożuchy w fi rmie polonij-
nej. Teraz rysuje lub maluje dla przyjemności. 
Ostatnio odkrył w sobie talent do kolorowa-
nia.

– To nie jest twórczość artystyczna – broni 
się przed nazywaniem go artystą. To są kolo-
rowanki, które kupuję w sklepie razem z zesta-
wem farbek, naklejam je na blejtram i pędzel-
kiem wypełniam treść. Są to zazwyczaj obrazy 
znanych twórców; trzeba je tylko uzupełnić 
kolorami, czasem poprawiam je lekko, wypeł-
niając ubytki niezauważone przez twórców.

Kto wie, jak by się potoczyły jego artystycz-
ne losy, gdyby został przyjęty na krakowską 
Akademię Sztuk Pięknych. Wysłał tam nawet 
teczkę ze swoimi pracami, ale nikt się chyba 
propozycjami młodego człowieka z Sanoka nie 
zainteresował, bo odesłano mu ją, nawet nie 

rozpakowując.  Nie pierwszy to pewnie i nie ostatni talent, którego nie odkryto w odpowiednim czasie. 
Chociaż zżyma się, gdy ktoś określa go mianem artysty, to jego twórczość może niejednego zachwycić. 
Maluje, rysuje, koloruje i jest przede wszystkim „artystyczną duszą”. Nie tylko w zabierzowskim Centrum 
Kultury. W życiu prywatnym również. W galerii interesujących, wyjątkowych postaci związanych z Zabie-
rzowem, należy mu się z pewnością szczególne miejsce.

Witold Ślusarski

Osobowości
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Felieton

Schody
Wszystko, co mam. I czego nie mam –  czyli cały świat, oddam temu,  kto znajdzie w historii wyna-

lazcę… schodów – najgenialniejszego  człowieka, po wynalazcy koła. Bez nich świat nie mógłby istnieć; 
najlepszym tego dowodem jest nieustające poszukiwanie schodów do nieba. Na razie, chociaż owe 
schody są coraz wyższe i coraz bardziej nowoczesne – do nieba wciąż jakoś nie dochodzimy. Co najwyżej 
do kariery, osobistej lub zbiorowej. Z tą drugą są jednakowoż pewne problemy, które wynikają z chęci 
dominacji. Wspinamy się po tych schodach do władzy, do majątków, do sukcesów, także miłosnych, bo 
przecież nie moralnych, etycznych – te człowiek osobiście albo ma, albo ich nie ma. Schody są jednak 
zdradliwe, odwrotnie od koła, które zawsze kręci się w jedną lub w drugą stronę, ale zawsze w tę wła-
ściwą. Schody wiodą w górę, ale prowadzą też w dół. Zazwyczaj TEN kierunek wyznacza człowiek zawie-
dziony sfrustrowany, przegrany lub wtrącany przez innych w niskie rejony, gdzie czeka już na niego gorzki 
los nieudacznika, czasem wroga. Na pewno przekonanego, że taki los mu się nie należy; przecież jeszcze 
niedawno szedł schodami w górę. Resztkami sił próbuje ponownie wspinać się po nich, ale takich jak on 
jest wielu i ścisk w dostępie do pierwszego choćby stopnia jest tak ogromny, iż grozi mu dodatkowy uraz, 
bardzo często fi zyczny, bo schody w górę, znaczy wstępowanie nimi  coraz wyżej, jest równie groźne, jak 
spychanie po nich człowieka w dół. Czasem na samo dno. Bywa, że przystajemy na jakimś stopniu, by 
odpocząć, albo już zrezygnowani, bo nie jesteśmy w stanie  wyżej po nich iść.  Nie mamy sił, by wspinać 
się wyżej, coraz wyżej. Takich inni zazwyczaj omijają, czasem z pogardą, czasem ze zrozumieniem i pełną 
akceptacją, gdyż tacy nie przeszkadzają, nie tworzą tłoku dla ambitnych, wspinających się wyżej, coraz 
wyżej. A kiedy ci staną wreszcie na ostatnim stopniu schodów – przed nimi już tylko przepaść i widok na 
niebo równie daleki, jak ten na początku marzeń o nim.

Szukam schodów, ale takich, które prowadzą do znalezienia w sobie sympa  i dla drugiego człowieka. 
Niestety, z tym akurat coraz gorzej. I tak się zastanawiam, czy jest to wynik degenerowania się uczuć, 
czy też jest to wina schodów, które prowadzą w obie strony, i okazuje się, że ta właściwa droga prowadzi 
w dół. Szukam tego, co takie schody wymyślił; może pójdzie dalej i tak je zmodernizuje, że będą prowa-
dzić tylko w górę, bez fałszywych ambicji i międzyludzkiej wojny o wszystko. Zwłaszcza o władzę. Nawet 
tę na najniższym szczeblu. Czy tak już było w Jerycho 6 tys. lat przed naszą erą, gdzie po raz pierwszy 
zastosowano ten wynalazek?

Był w historii taki jeden, który zbudował podwójne schody tak sprytnie skonstruowane, by nie prze-
cinały się w żadnym punkcie. To Leonardo da Vinci, a przedziwne, fascynujące schody znajdują się na 
zamku w Chambord. Charakterystyczna otwarta klatka schodowa w kształcie podwójnej spirali, od któ-
rej odchodzą cztery wielkie przedsionki, tworząc „krzyż grecki”. To właśnie nimi  można było dostać się 
do ośmiu wielkich apartamentów. Warto przy tym pamiętać, że projekt owych schodów zainspirowany 
został przez... potrzeby fi zjologiczne. Nie znano wtedy toalet i załatwiano się  gdzie popadnie, najczę-
ściej pod schodami. Pod tymi zaprojektowanymi przez mistrza Leonarda nie było ukrytych kątów i za-
ułków, odsłonięte były i widoczne z każdej strony. Wstydliwych czynności nie można tam zatem było 
wykonywać.  Współcześnie takie problemy nie istnieją. Jednak  budowniczowie schodów nadal muszą 
przestrzegać wielu zasad. Jedną z ważniejszych jest takie projektowanie schodów, by można z godno-
ścią znieść po nich trumnę. I o tym też warto pamiętać ruszając po schodach w jakimkolwiek kierunku. 
Zwłaszcza kiedy schodzi się w dół…  (jhś)
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Sport

Kronika sportowa
Wielkimi krokami zbliża się fi nisz sezonu piłkar-

skiego 2020/21 w ligach amatorskich.  
W grupie I krakowskiej V ligi coraz bliżej utrzy-

mania jest LOT Balice, który pod wodzą nowego 
trenera Mariusza Szarka notuje coraz lepsze wy-
niki. LOT w ostatnim czasie wydostał się ze strefy 
spadkowej i obecnie zajmuje 11 miejsce w staw-
ce 15 drużyn z dorobkiem 27 punktów, zgroma-
dzonych w 24 spotkaniach. Co ciekawe, wiosną 
drużyna z Balic jest czwartym najlepiej punktu-
jącym zespołem w lidze, a zatem progres jest aż 
nadto widoczny. Szczególnie istotne okazały się 
zwycięstwa w starciach z bezpośrednimi rywala-
mi, uwikłanymi w walce o ligowy byt, a więc 2-0 
z Zieleńczanką oraz 3-2 z Niedźwiedziem. Prze-
waga punktowa nad wymienionymi zespołami 
ciągle jest jednak minimalna, przez co jedna ko-
lejka może powodować rozliczne przetasowania. 
W drugiej grupie V ligi, w porównaniu z poprzed-
nim zestawieniem na najniższy stopień podium 
wskoczyła Akademia Piłkarska Kmita Zabierzów. 
Podopieczni Damiana Rębisza notują zatem bar-
dzo udane rozgrywki, gdyż w samej rundzie re-
wanżowej mogą pochwalić się bilansem 6 zwy-
cięstw, 3 remisów i tylko jednej porażki z drużyną, 
z którą jak dotąd przegrywał każdy i zazwyczaj 
wysoko (choć akurat Kmita wypada na tym tle ko-
rzystnie, dwukrotnie unikając porażki w wysokich 
rozmiarach) i która jest na całkowicie innym bie-
gunie organizacyjnym i fi nansowym, czyli Wieczy-
stą Kraków. Na marginesie warto wspomnieć, że 
klub sponsorowany przez Wojciecha Kwietnia, po 
raz kolejny zaszokował opinię publiczną, zwalnia-
jąc trenera Przemysława Cecherza, który wygrał 
wszystkie mecze w lidze i dodatkowo awansował 
do fi nału Pucharu Polski na szczeblu Małopolski, 
zatrudniając byłego szkoleniowca Reprezentacji 
Polski Franciszka Smudę, który poprowadzi nowy 
zespół od 1 lipca już w IV lidze. Jeszcze bez popu-
larnego „Franza” na ławce trenerskiej, Wieczysta 
zawitała do Rudawy 12 czerwca na mecz z Or-
lętami. Nie zmienia to w żaden sposób faktu, że 

drużyna prowadzona przez Piotra Chlipałę jest 
coraz bliższa zrealizowania postawionego celu, 
jakim jest w tym sezonie utrzymanie w V lidze. 
Bardzo ważne w tym kontekście były ostatnie 
zwycięstwa, odniesione w potyczkach z Dąbskim, 
Nadwiślanem, Zwierzynieckim oraz Skawinką. 
Orlętom na ten moment bliżej do środka tabeli 
niż do strefy spadkowej, ale trzeba pamiętać, że 
konkurenci z pewnością nie zrezygnują z walki 
o utrzymanie.     

W A klasie gr. II wysokie piąte miejsce zajmuje 
JKS Zelków. Podopieczni Tomasza Księżyca po 25 
kolejkach mają na koncie 45 punktów. Jak chodzi 
o kwes  e awansu, w tej grupie wszystko jest już 
jasne i po dwóch latach przerwy do V ligi wraca 
bezsprzecznie najlepszy zespół na przestrzeni ca-
łych rozgrywek, jakim był Świt Krzeszowice. Na 10 
pozycji plasuje się z kolei Dragon Szczyglice, któ-
ry jest już bardzo bliski utrzymania. Coraz mniej 
optymistycznie wygląda za to sytuacja przedostat-
niej w tabeli Wisły Rząska.  

W przypadku B klasy gr. II na pozycję lidera 
przesunął się Potok Więckowice, który wygrał 
wszystkie mecze na wiosnę, w tym z najgroźniej-
szymi rywalami, a więc rezerwami AP Kmita Zabie-
rzów oraz Orła Bębło. Awans do A klasy, który od 
lat był celem Potoku wreszcie jest jak najbardziej 
realny i w zasadzie tylko kataklizm, mógłby sta-
nąć na przeszkodzie w jego wywalczeniu. Po gor-
szym okresie i nieoczekiwanych stratach punktów 
z niżej notowanymi zespołami na trzecie miejsce 
spadły wspomniane wcześniej rezerwy Kmity, któ-
rych szanse na awans są już tylko matematyczne. 
Na piąte miejsce w stawce przesunęła się Niego-
szowianka. Sąsiadami w tabeli (miejsca 7-8) są 
z kolei pozostali przedstawiciele z terenu Gminy 
Zabierzów, czyli Iskra Radwanowice oraz Topór 
Aleksandrowice. Ten ostatni zespół całkowicie za-
wodzi wiosną i zdołał wywalczyć tylko trzy punkty 
w siedmiu meczach, zdobywając w nich 7 goli, 
tracąc aż 37. Jak się wydaje głównym problemem 
zespołu jest brak szerszej kadry, czego efektem 
choćby przedwczesne zejście z boiska z powodu 
dekompletacji w meczu w Zabierzowie.  

Tomasz Ziarkowski
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Poznajmy ich
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Tandem
Nie domagają się pochwał. Nie chcą wyrazów 

uznania. Nie zazdroszczą innym. Nie szukają swo-
ich zdjęć na pierwszej stronie gazety. Rudawa ma 
im wiele do zawdzięczenia, dlatego w tym nume-
rze gazety muszą się znaleźć, by podziękować im 
za wszystkie lata wzorcowej współpracy. 

Radny Jan Surówka i sołtys Rudawy Marcin 
Cieślak.
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