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1ZNAD RUDAWY

Ode mnie

Polskie miesiące
Kwiecień, maj – dwa miesiące, jakże różne pogodowo. Pierwszy, nie bez kozery, nazywany zmiennym, 

co to przeplata – trochę zimy, trochę lata ‒ i drugi, określany mianem najpiękniejszego miesiąca w roku. 
Bez względu na pogodę, przeważnie w kwietniu, na drogi  ruszają rowerzyści, co w obecnym czasie moż-
na by nazwać rozrywką narodową. W maju n a drzewach wybucha zieleń, trawa też nabiera soczystych 
barw, łąki zakwitają feerią kolorowych kwiatów, pachnie bez – a to wszystko jakby w prezencie dla na-
szych drogich matek, które  zasługują w dniu ich święta na taki wyjątkowy entourage. 

No i „majówki”; dziś rzadsze niż kiedyś, przed laty, kiedy ludzie wyjeżdżali gromadnie na łono natury, 
by się bawić, tańczyć i śpiewać. Znikły też bardzo popularne w dawnych czasach Polski sarmackiej sobot-
nie majowe wieczory panien oraz majowe zabawy mężatek, znane w czasach Zygmunta Augusta, kiedy 
to panie gromadziły się na jakimś błoniu, tworzyły kółko i ‒ jak to opisywał Kurier Warszawski – „pląsając 
słodko nuciły lubej wiosny pochwały”.

„Maj – jak pisze Józef Szczypka – długo podtrzymywał wesołe tradycje. Jeszcze w XIX wieku do po-
wszechnego obyczaju należały wyprawy uczniów i profesorów na podmiejską trawkę. Ekskursje urządza-
no najczęściej pierwszego maja. Wszystkie budy uroczo pustoszały, bo skoro w świt biły bębny i rozpro-
mienione klasy pod wodzą preceptorów w wyświechtanych surdutach i równie słynnych sztuczkowych 
spodniach mknęły w dal do lasu, na wieś, gdzieś w pobliże folwarku, z którego przyszło zaproszenie od 
dziedzica. Tam wśród błogich krzaczków i motylków czekało przygotowane przez dobre mamy jadło, 
tam też wnet rozpoczynano gonitwy, albo łączono się w chóry, ciesząc i wzruszając do łez rozsiadłych 
nieco na murawie rodzicieli. Upojne zabawy kończyły się o zmierzchu, lecz maj jeszcze nieraz wyciągał 
z murów mieszczuchów i pchał ich beztrosko w zielone ramiona wiosny”.

Tak  wtedy śpiewano:
Hałas, tańce, karuzele, 
Szewcy, krawcy, marmuzele, 
Piwo ścisk, urżniętych wiele.  
A gdzie damy – przyjaciele. 
Na huśtawce: on, mężczyzna, 
Ona w górę; on, bielizna,  
Pod kasztanem walc i polka, 
Bez przestanku, w boku kolka.

Te  wszystkie krotochwile mętniały, traciły znaczenie wobec jednego słowa, najważniejszego słowa 
na świecie: MATKA. Jej kult pojawia się już w Biblii, pojawia się w literaturze. Jest postacią umiłowaną, 
niezastąpioną, obecną wszędzie tam, gdzie ktoś potrzebuje miłości czy pomocy. Nikt nie jest w stanie 
wymienić wszystkich utworów literackich, obrazów czy rzeźb, które w szczególny, artystyczny sposób 
honorują matkę.

Adam Mickiewicz pisząc swój wiersz „Do Matki Polki” kieruje go do polskich matek. Twierdzi, że nie-
wola w kraju powoduje, że dzieci od małego powinny być przyzwyczajane do bólu, pracy i wczesnej, mę-
czeńskiej śmierci. Szczególnie trudna jest rola matki, która musi wskazywać nie piękno, a okrucieństwo 
świata. Musi uczyć pogardy, a nie miłości.

Inny poeta, Konstanty Ildefons Gałczyński, pisał: „Ona mi pierwsza pokazała księżyc i pierwszy śnieg 
na świerkach, i pierwszy deszcz”.

I nikt i nic nie jest w stanie temu zaprzeczyć. 
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Ode mnie
Maj jest miesiącem miłości i zakochanych ‒ brzmi pięknie, ale fachowcy sprowadzają te nasze roman-

tyczne uniesienia do brutalnej prozy życia: w pierwszym ciepłym miesiącu, odsłaniamy więcej ciała, któ-
re w chłodne dni szczelnie przykrywaliśmy grubymi ubraniami. I owe odsłonięte fragmenty ciał zaczyna-
ją wywoływać u płci przeciwnej pewne chemiczne reakcje w mózgu. No cóż, nauce trudno zaprzeczać, 
ale nie odbierze nam ona naszych wyobrażeń, marzeń i tęsknot.

I niech ktoś teraz powie, że maj nie jest w Polsce miesiącem najpiękniejszym… Oczywiście, jeśli  wy-
łączymy z tego politykę.

Witold Ślusarski    

Już wiosna...

Fot. Edward Rudzki, Marta Bukowczan
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3ZNAD RUDAWY

Wydarzenia

Sesja Rady Gminy Zabierzów - 26 marca 2021
Początkowa część marcowej sesji Rady Gminy 

Zabierzów była poświęcona dyskusji na temat 
ochrony powietrza w gminie Zabierzów i moż-
liwości zmniejszenia zanieczyszczeń atmosfery 
występujących w naszej gminie. W tej sprawie 
przygotowany został projekt Rezolucji Rady Gmi-
ny Zabierzów, adresowanej do marszałka Woje-
wództwa Małopolskiego, dotyczącej wprowa-
dzenia zakazu montażu i eksploatacji instalacji, 
w których następuje spalanie węgla na obszarze 
gminy Zabierzów. 

W Rezolucji zaproponowano wprowadzenie 
przez Marszałka całkowitego zakazu montażu 
nowych instalacji, w których następuje spala-
nie węgla oraz całkowitego zakazu eksploatacji 
instalacji, w których spala się węgiel od 1 stycz-
nia 2029 r. Uczestniczący w Sesji Wicemarszałek 
Województwa Małopolskiego Tomasz Urynowicz  
poinformował, że z podobną inicjatywą wystąpi-
ły już gminy takie jak: Tarnów, Oświęcim, Skawi-
na i Rabka. Wicemarszałek powiedział, że Zarząd 
Województwa tworzy obecnie wzór jednolitej 
uchwały antysmogowej, zgodnej z programem 
ochrony powietrza dla województwa małopol-
skiego. Jeszcze w tym roku lokalne uchwały anty-
smogowe przyjmie Sejmik Województwa.

 Radni zastanawiali się, czy w Rezolucji okre-
ślić terminy, od kiedy w nowo powstających bu-
dynkach nie będzie można instalować kotłów na 
węgiel, by w niedługim czasie nie trzeba było ich 
wymieniać. Mówiono też o prowadzonych obec-
nie programach, w ramach których można uzy-
skać dofi nansowanie do wymiany starych kotłów 
na ekologiczne paleniska. Uchwalona przez Radę 
Rezolucja zostanie skierowana do Marszałka Wo-
jewództwa Małopolskiego.

Wójt Elżbieta Burtan poinformowała, że pod 
koniec tego roku przeprowadzona zostanie po-
nownie w gminie analiza sposobu ogrzewania do-
mów, by móc w przyszłorocznym budżecie zapla-
nować odpowiednią kwotę na wymianę palenisk. 
Obecnie do wymiany przewiduje się około 2 tys. 

pieców, lecz nie wszyscy wymieniający kotły wy-
stępują o dofi nansowanie. Ok. 10 – 15% miesz-
kańców przeprowadza je we własnym zakresie. 
Wójt podkreśliła, że przyjęcie Rezolucji wiąże się 
z koniecznością znacznego zwiększenia środków 
na wymianę pieców. W kolejnych latach, już po 
zakończeniu realizowanych obecnie kilku dużych 
inwestycji, kwotę na ochronę środowiska będzie 
można zwiększyć nawet do kilku mln zł. 

Na sesji wspomniano również, że niezbyt do-
brze prowadzony jest program Czyste Powietrze, 
realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska, ponieważ trzeba najpierw z własnych 
środków zapłacić za wymianę instalacji, a potem 
czekać, nawet rok czy półtora roku, na zwrot kosz-
tów przez WFOŚ. Znacznie przystępniejsza proce-
dura pozyskania i rozliczenia dotacji obowiązuje 
we własnych programach Gminy Zabierzów.

Drugi temat, którym zajęła się  26 marca 2021 
Rada Gminy Zabierzów, to zaopatrzenie w wodę 
i odbiór ścieków z terenu gminy przez Przedsię-
biorstwo Usług Komunalnych  oraz powierzenie 
PUK niektórych zadań własnych Gminy.  PUK do-
starcza wodę do 9596 odbiorców oraz odprowa-
dza i oczyszcza ścieki od 9137 podmiotów. Spółka 
prowadzi też budowę sieci i przyłączy wodociągo-
wych i kanalizacyjnych. Łączna długość sieci wo-
dociągowej na terenie gminy Zabierzów wynosi 
ponad 244 km, a sieci kanalizacyjnej – ponad 351 
km.

Uchwałą Rady Gminy Zabierzów w dniu 26 
marca 2021 spółce PUK powierzono realizację 
następujących zadań własnych Gminy: utrzyma-
nie porządku i czystości w gminie, zimowe i letnie 
utrzymanie dróg, wykonywanie robót interwen-
cyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających na 
drogach, wykonywanie robót związanych z urzą-
dzeniami organizacji ruchu na drogach, utrzyma-
nia zieleni przydrożnej, w tym sadzenia i usuwa-
nia drzew oraz krzewów, bieżącego utrzymania 
gminnych obiektów kubaturowych.  Przekazywa-
nie tych zadań będzie następować sukcesywnie 
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Wydarzenia

na podstawie umów między Gminą Za-
bierzów i PUK. Prezes PUK Maciej Gędłek 
poinformował, że jeszcze w tym roku PUK 
chciałby przejąć ostatnie koszenie traw 
na terenach komunalnych oraz zimowe 
utrzymanie dróg.

Podczas Sesji został też uchwalony 
Program opieki nad zwierzętami bez-
domnymi oraz zapobiegania bezdomno-
ści zwierząt na terenie gminy Zabierzów 
w 2021 roku. W Programie zapisano m.in. 
,,na schronisko zapewniające bezdom-
nym zwierzętom domowym beztermino-
wą opiekę wskazuje się Schronisko „Psie 
Pole” w Racławicach; w celu umieszcze-
nia w schronisku, bezdomne zwierzęta 
domowe odławiane są przez Jana Michal-
skiego prowadzącego działalność pod fi r-
mą Plama z Racławic; w celu zapewnienia 
miejsca i opieki bezdomnym zwierzętom 
gospodarskim wskazuje się gospodar-
stwo rolne ZZD IZ-PIB z Rudawy; opieka 
weterynaryjna dla bezdomnych zwierząt 
poszkodowanych w zdarzeniach drogo-
wych zapewniona jest przez lekarza we-
terynarii Marka Maciejowskiego prowa-
dzącego działalność pod fi rmą Gabinet 
Weterynarii w Zabierzowie przy ul. Rodzi-
ny Poganów 19; bezpieczeństwo i opiekę 
przy zdarzeniach, w których uczestniczą 
zwierzęta dzikie, w tym łowne i chronio-
ne, zapewnia DAMICH – Damian Michal-
ski z Olkusza. Środki fi nansowe na reali-
zację Programu opieki nad zwierzętami 
pochodzić będą z dochodów własnych 
Gminy Zabierzów. Łącznie na ten cel 
przeznacza się ponad 126 tys. zł. W ra-
mach tych środków zaplanowano 15 tys. 
zł na dokarmianie kotów wolno żyjących. 
Gmina kupuje karmę dla zwierząt, którą 
pobiera osoba sprawująca opiekę nad ko-
tami na podstawie zaświadczenia wyda-
nego przez sołtysa danej miejscowości.

Lucyna Drelinkiewicz

Co dalej z nowym 
pasem startowym 
na lotnisku 
w Balicach? 

Od dobrych kilku lat toczy się dyskusja w sprawie budo-
wy nowego pasa startowego na lotnisku w Balicach. Była 
już nawet decyzja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowi-
ska w Kielcach zatwierdzająca jego nową lokalizację, co 
mocno krytykowali mieszkańcy terenów wokół lotniska. 
I właśnie owe protesty spowodowały, że uchylona została 
ta decyzja, w związku z czym sprawą ponownie musi się 
zająć Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kiel-
cach. To z kolei rodzi taki skutek, że budowa nowego pasa 
opóźni się o co najmniej parę lat, a to z kolei cieszy prote-
stujących mieszkańców, którzy domagają się rewizji tych 
planów. Władze krakowskiego portu lotniczego upierają 
się przy budowie nowej drogi startów i lądowań, lekko 
odchylonej w stosunku do obecnego pasa. Mieszkańcy 
przy lotniskowych terenów twierdzą natomiast, że można 
remontować istniejący pas startowy, bo to nie zmienia-
łoby sytuacji wokół lotniska. Dla nich uchylenie decyzji 
środowiskowej jest równoznaczne z przyznaniem im racji. 
Władze lotniska zapowiadają, iż będą konsekwentnie dą-
żyć do realizacji budowy nowego pasa startowego i pod-
jęły już nawet stosowne kroki w celu uzyskania ponownej 
decyzji środowiskowej – zapewnia rzeczniczka lotniska.
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Wywiady

Jazda na rowerze to moja ulubiona rozrywka 
o każdej porze roku; bywało, że nawet w zimie nie 
rezygnowałam z jazdy na rowerze. Nie pamiętam, 
kiedy nauczyłam się jeździć, wydaje mi się, że 
umiałam od zawsze. Jeździłam jako dziecko, po-
tem jako licealistka, później – w okresie studiów 
– jeździłam z przerwami. A po studiach robiliśmy 
z mężem dalekie rowerowe eskapady. I tak jest 
do dziś. Można powiedzieć, że pokonałam na ro-
werze w ciągu mojego życia kilkanaście tysięcy 
kilometrów; dość powiedzieć, że w zeszłym roku  
licznik mojego roweru wskazał ok. 3 tys. przeje-
chanych kilometrów. Ale to był rekord. Średnio na 
rok wypadało ok. tysiąca kilometrów. 
– Kto kogo wyciągał na rowerowe eskapady. I do-
kąd?

Różnie bywało; mój mąż, podobnie jak ja, lubi 
jeździć na rowerze i zwiedzać kraj na dwóch kół-
kach. Nie zapomnę naszej wspólnej z dziećmi 
i przyjaciółmi wycieczki na rowerze ze Świnoujścia 
aż na Hel. Wtedy naprawdę odkryłam morze. Ina-

Rower – lek 
na dobre samopoczucie i zdrowie
‒ Kto nie poznał smaku jazdy na rowerze, nigdy nie dowie się, jak smakuje ruch na świeżym powietrzu , 
przestrzeń i satysfakcja z własnego wyboru środka  podróżowania – mówią moi dzisiejsi rozmówcy: 
Elżbieta Burtan, wójt gminy Zabierzów, Jan Surówka, radny gminy i Andrzej Porada, mieszkaniec Ru-
dawy.

czej wszystko widać z perspektywy roweru aniżeli 
z okien samochodu czy pociągu.  To wtedy zapa-
dła decyzja, że poznamy Polskę z perspektywy 
roweru. Przez te lata zwiedziliśmy na rowerach 
Wybrzeże, Dolny Śląsk, Podlasie, mamy jeszcze 
w planie Podkarpacie.
– I który region uważa Pani za  najładniejszy?

Zdecydowanie naszą gminę. Przejechałam po 
wszystkich drogach, dróżkach i ścieżkach na te-
renie gminy i mogą z całą pewnością stwierdzić, 
bez kokieterii, że nasza gmina jest najładniejsza 
w Polsce. Kiedy pierwszy raz zdecydowałam się 
poznawać gminę z wysokości mojego roweru, ła-
two nie było. Do tej pory jeździłam raczej po rów-
nym terenie, a tu trzeba było włożyć trochę wysił-
ku, ale jak to powiadają sportowcy: „trening czyni 
mistrza”. Dziś nie mam kłopotu z pokonaniem na 
rowerze nawet stromych  górek w naszej gminie.
– Ile „zdarłam” już rowerów?

„Zdarłam”? Żadnego, bo ja dbam o swój ro-
wer; serwisuję zgodnie z wymogami. Pamiętam, 
że to moja przyjemność, moje hobby.  No, dobrze 
– przyznam się: obecny rower jest moim drugim 
rowerem w życiu. Jest po prostu świetny, bo jest 
mój. I już nie wiem, czy to ja go zabieram na wę-
drówki po kraju, czy też zabiera mnie on. Razem 
jest nam świetnie.

Jan Surówka
– Powiadają o Tobie, że należysz do grona rowe-
rowych zapaleńców. Biegałeś w maratonach, nie 
przepuszczałeś żadnej okazji, by  skorzystać z bie-
gania wyczynowego, na pół zawodowego.

Elżbieta Burtan
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Wywiady
Biegać jest mi coraz trudniej, wysiadają kola-

na, więc ratuje mnie rower. Mam ich dwa: jeden, 
składany z dobrych części, liczy sobie już piętna-
ście lat i dalej jeździ mi się na nim najlepiej. Drugi 
„cross” jest młodszy, zaledwie trzyletni. Oba są 
„góralami”, ale to mi wcale nie przeszkadza, żeby 
jeździć nimi po szosie. A jeżdżę sporo. 

Na rowerze przejechałem, razem z moim kole-
gą Andrzejem Poradą, prawie całą Austrię, pozna-
wałem drogi Chorwacji. Teraz najczęściej jeżdżę 
po naszej gminie, chociaż często wyruszam dalej 
– do Krakowa, Ojcowa, Pieskowej Skały. Ulubioną 
moją trasą jest ta brzegami Rudawy od mostu Dęb-
nickiego do Tyńca i dalej przez teren gminy Liszki. 
Jeszcze kilkanaście miesięcy temu przejeżdżałem 
w ciągu tygodnia ponad sto kilometrów, obecnie 
mój limit, bez względu na pogodę,  wynosi 20 - 40 
km. W lecie 50 km – to moja norma. Lubię jeździć 
w towarzystwie, zawszeć to przyjemniej, ale czę-
ściej niestety jeżdżę sam. I wtedy wyruszając 
z domu wybieram  zawsze jazdę pod wiatr, mam 
wtedy więcej sił. Z wiatrem wraca się lżej.
– Czym jest dla Ciebie jazda na rowerze?

Przyjemnością w pierwszym rzędzie, jest rów-
nież treningiem ‒ zachowanie dobrej kondycji 
było  zawsze ważnym elementem mojego  życia. 
Teraz dodatkowo jest treningiem na miarę moż-
liwości, a przy okazji daje szansę poznawania nie 
tylko dróg czy ścieżek, ale również ciekawych 
miejsc, zabytków i… ludzi. Czasem dla odpoczyn-
ku przystanie gdzieś człowiek, zagada z kimś lub 
ktoś z nim. Takie rowerowe eskapady, czy w to-

warzystwie czy też samotnie, są już moim przy-
zwyczajeniem i póki sił starczy, nigdy z nich nie 
zrezygnuję. 

Andrzej Porada
Swoje lata już człowiek ma, więc trzeba so-

bie jakoś pomagać techniką. Zakupiłem rower 
elektryczny i mam teraz już trzy rowery. Miałem 
ich więcej, ale rozdałem. Elektryczny rower jest 
szczególnie przydatny, kiedy trzeba jechać pod 
górę, włączam wtedy wspomaganie i nawet po 
przejechaniu 50 km nie czuję żadnego zmęczenia.
– Twoje ulubione trasy?

Najlepiej jeździ się w Austrii, szczególnie na  
150-kilometrowej trasie z Wiednia do Linzu. Pra-
cowałem tam wiele lat, mogę powiedzieć, że ta-
kich tras rowerowych jak tam, w Polsce jeszcze 
nie ma. Tak dla statystyki dodam, że w Austrii jest 
ponad 2200 kilometrów różnych ścieżek rowero-
wych.
– Wolisz jeździć sam czy w towarzystwie? Na przy-
kład w towarzystwie żony…

Jeździłbym chętnie w jej towarzystwie, ale ona 
woli spacery. Jak nie ma chętnych na rowerową 
przejażdżkę,  jeżdżę sam.  Liczniki moich rowerów 
wskazują, że przejechałem na rowerze już ponad 
6.000 kilometrów. Nie lubię jeździć po szosie; kie-
rowcy w Polsce zupełnie nie przestrzegają prze-
pisów, wyprzedzają rowerzystów często tak, że 
można urwać lusterko. Zresztą rowerzyści też nie 
lepsi, szczególnie w mieście. Wiele razy musia-
łem, jadąc samochodem, gwałtownie hamować, 
bo nagle na przejściu dla pieszych jakiś rowerzy-
sta pojawił mi się tuż przed maską samochodu. 
A przecież powinien zejść z roweru i przeprowa-
dzić go przez przejście.
– Czujesz się mistrzem kierownicy roweru?

Na pewno czuję się dobrze pod względem 
zdrowotnym. Wszystko w normie, więc póki ro-
wer jest dla mnie lekarstwem, będę z niego ko-
rzystał.

Rozmawiał Witold Ślusarski
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Zabytki naszą tożsamością
To nie jest odkrycie współczesności, wszak już przed wiekami  rozumiano, że bogactwo danego kraju 

uzależnione jest  od zasobów w postaci  pamiątek z przeszłości, intelektualnych i materialnych, fi lo-
zofi cznych prawd i obiektów architektonicznych. Stanowią one namacalny dowód, iż zaawansowane 
techniki ich konstrukcji i budowy, przeznaczenie i wykorzystanie, świadczą o potędze człowieka i nauki. 
A ta, jak wiadomo, nie zna granic. Gdyby w ten sposób spojrzeć na naszą gminę, jest czym się szczycić: 
nasze miejsce w tabeli tych osiągnięć przeszłości jest wysokie, bardzo wysokie. Z  urzędowej ewiden-
cji wynika, iż na terenie gminy Zabierzów znajduje się aż 199 zabytków. Są to zamki, pałace, kościoły, 
domy, młyny, parki krajobrazowe, karczmy, piwnice, budynki gospodarcze, krzyże, fi gurki przydrożne, 
a nawet schrony. Najwięcej takich obiektów znajduje się na terenie Rudawy – 25, następnie Balic – 21, 
Zabierzowa i Radwanowic – po 13 oraz Bolechowic – 12. Spróbujemy im wszystkim  przyjrzeć się bliżej, 
choćby dlatego, że są one warte powszechnej znajomości; takie bowiem jest społeczeństwo, ile w nim 
jest ciekawości  swojej przeszłości i dbałości o nią. Na łamach najbliższych numerów gazety będziemy 
prezentować te obiekty, nie tylko z historycznymi odniesieniami, ale postaramy się także spojrzeć na nie 
od współczesnej strony: jak są wykorzystywane, jak sprawowana jest nad nimi opieka i z jakiego powo-
du są, a przynajmniej powinny być, znane nie tylko młodemu pokoleniu. 

Cykl zatytułowany: „NASZA HISTORIA” roz-
poczniemy od bodaj najstarszego zabytku na 
naszym terenie, który przez wieki nie zmieniał 
swojego architektonicznego kształtu, nie był re-
konstruowany, zaś pełnił skrajnie różne funkcje, 
służył jako mieszkanie, spichlerz, był kawiarnią, 
a nawet czymś w rodzaju galerii artystycznej.

Lamus w Pisarach

Ten bardzo charakterystyczny budynek wie-
lokrotnie prezentowany był na łamach naszej 
gazety. Należał do obiektów dworskich wraz 
z innymi budynkami gospodarczymi. Przez wie-

le lat stał opuszczony i zupełnie bezużyteczny. 
Dopiero w roku 1965 budynek został poddany 
gruntownej konserwacji. Po remoncie urządzono 
w nim stylową kawiarnię Gminnej Spółdzielni oraz 
klub Związku Młodzieży Wiejskiej, a od 1976 roku 
działała tu galeria „Lamus”, w której odbywały się 
wystawy, koncerty, spotkania i odczyty. Wydarze-
niem kulturalnym, o zasięgu wykraczającym poza 
gminę, był zorganizowany w Lamusie spektakl 
„Dziadów” Adama Mickiewicza, zaprezentowany 
zaledwie jeden raz.

Być może ktoś wpadnie znowu na pomysł, 
jak ten niewątpliwie interesujący obiekt, można  
wykorzystać dla celów artystycznych, choćby dla 
stworzenia kolejnych kameralnych kreacji pol-
skiego dramatu i literatury.

Pałac w Balicach wraz z parkiem 

Rezydencja magnacka, która w swojej historii 
miała wielu właścicieli i była parokrotnie przebu-
dowywana. Pierwszą budowlą w miejscu dzisiej-
szego pałacu był przypuszczalnie dwór zbudowa-
ny przez rycerski ród Toporczyków z Morawicy, 
następnie pałac przeszedł w ręce rajcy krakow-
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skiego Seweryna Bethmana,  a potem za sprawą 
małżeństwa  jego córki Zofi i,  właścicielem pałacu 
został Seweryn Boner.

Przez dłuższy czas we dworze mieszkał Jan Ła-
ski. Henryk III Walezy w drodze do Krakowa za-
trzymał się tu 16 lutego 1573 roku. W 1887 roku 
od węgierskiej rodziny Homolacsów pałac wraz 
z majątkiem kupił, mieszkający wówczas w Paryżu, 
książę Dominik Radziwiłł. On to dokonał gruntow-
nej przebudowy pałacu w latach 1887-1894 wg 
projektu Tadeusza Stryjeńskiego. Pałac służył mu 
za siedzibę letnią, gdzie przebywał ze swoją żoną 
Dolores de Agramonte. W lipcu 1912 roku gościł 
w pałacu arcyksiążę Karol Franciszek Józef i arcy-
księżna Zyta. Po Dominiku Balice odziedziczył Hie-
ronim Mikołaj Radziwiłł, którego żoną była Rena-
ta, córka arcyksięcia Karola Stefana Habsburga 
z Żywca. Po 1945 roku pałac przekazano Uniwer-
sytetowi Jagiellońskiemu, a od początku lat 50. 
służy on Instytutowi Zootechniki, współcześnie  
jako centrum konferencyjne oraz hotel. W 2005 
roku, z okazji 60-lecia wyzwolenia obozu Au-
schwitz-Birkenau, w pałacu doszło do spotkania 
wielu prezydentów i premierów. Dziś pałac jest 
siedzibą Instytutu Zootechniki Państwowego In-
stytutu Badawczego. 

Bolechowice - kościół par. 
p.w. śś. Piotra i Pawła
z cmentarzem przykościelnym

Pierwsze wzmianki o kościele pochodzą z lat 
1325 - 1327.  Jest jednym z najstarszych po ko-
ściele w Rudawie obiektem sakralnym w gminie 

Zabierzów. Szczególnie cenne są zakrys  a i go-
tyckie prezbiterium, ufundowane przez bisku-
pa Piotra Wysza z Radolina oraz dzwon kościel-
ny odlany w roku 1545. Odwiedzając ten kościół 
warto zwrócić uwagę na kamienną barokową 
fi gurę przedstawiającą posąg św. Jana Nepomu-
cena, obraz Chrystusa Ukrzyżowanego z 2. poł. 
XVII w., wykonany przez Jana Triciusa, a także 
barokową chrzcielnicę z czarnego marmuru dęb-
nickiego.

Bolechowice 
- dwór z otoczeniem parkowym

W 1243 roku biskup krakowski Jan Prando-
ta otrzymał część Bolechowic od króla Bolesława 

gazeta04.indd   8gazeta04.indd   8 22.04.2021   08:37:2022.04.2021   08:37:20



9ZNAD RUDAWY

Nasza historia
Wstydliwego. Z czasem całe Bolechowice stały się 
własnością Kościoła. Dwór wybudowany został 
w XVIII w. jako własność biskupów krakowskich. 
Był z nim związany biskup Jan Paweł Woronicz. 
Pod koniec XVIII wieku wieś została przejęta przez 
państwo i sprzedano ją osobom prywatnym. 
W 1974 roku majątek zakupił i poddał gruntownej 
restauracji pisarz Janusz Roszko, a po jego śmierci 
w 1995 roku stanowi własność rodziny.

Niegoszowice – zespół dworski

Ten pałac jest swoistym rekordzistą pod wzglę-
dem liczby jego właścicieli. Pierwszym był dzie-
kan kapituły krakowskiej, ksiądz Jan Sołtyk. Na-
stępnie Jan Kanty Bobrowski. Potem kolejno: 
Kazimierz Chwalibogowski, książę Eugeniusz Lu-
bomirski, wreszcie hrabia Piotr Roztworowski. 
Michał Sołtyk, który był dworzaninem i wysłan-
nikiem biskupa Kajetana Sołtyka, często podró-
żował do Włoch, skąd przywoził dzieła różnych 

znakomitych artystów. Jego kolekcja składała się 
w pewnym okresie z 360 obrazów i sztychów. 
Pałac bywał miejscem spotkań krakowskiej elity 
intelektualnej. Podobno chętnie przyjeżdżali tam 
też  bogaci arystokraci. Do dziś krąży opowieść, 
jakoby pałac był trzy razy  przegrywany w karty, 
w ciągu jednej nocy. Obecnie dworek jest w po-
siadaniu osoby prywatnej. /cdn/

/jhs/

Nie wszystko, co ma swoje lata jest lub może być zabytkiem. I nie zawsze  opisywane jest przez etno-
grafów czy historyków. Ale bywa też często literackim motywem w naszych książkach. 

Nasze zabytki, nasza chluba i duma naszej historii – a nieopodal, jakb y w cieniu współczesności, stały, 
niekiedy stoją nadal, zwykłe wiejskie chałupy, świadectwo innej polskiej historii, świadectwo codzien-
ności i miejsc, w których przyszło żyć i pracować maluczkim tego świata. W nich również kryje się wiele 
historii, dramatów, ale też radości ludzi. Rozpocznijmy ten rozdział literackim opisem, pochodzącym 
z  przygotowywanej do druku książki Witolda Ślusarskiego: „Co jest za tym kluczem”. 

Z książki: „Co jest za tym kluczem?” 

Stara chałupa, tak na oko ponad stuletnia, na 
pewno starsza od wszystkich mieszkańców tej 
miejscowości, stoi w cieniu gęstego zagajnika, 
zlewając się z otoczeniem i od góry i od dołu. Od 
dołu, bo wokół liliowe pole maciejki zasłania jej 
ściany, ale nie na tyle, żeby nie można było doj-
rzeć jej starości i błękitnego niegdyś koloru jej 
ścian. Od góry stapia się z jasną połacią nieba, jak 
gdyby chciała przekonać, że budowali ją niebiań-
scy mistrzowie i taki też właśnie wybrali dla niej 
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boski kolor. Ksiądz powiedział kiedyś na 
kazaniu, że to jest pałac dla aniołów, 
którzy kiedyś pewnie tu do nas przybę-
dą, aby pilnować na miejscu ziemskie-
go porządku, którym zawładnął chaos, 
brak zrozumienia dla praw boskich, za-
właszczony został przez współczesność, 
która niechętnie odwołuje się do prze-
szłości i dawniej obowiązujących reguł 
przyzwoitości. W niebie wszystko jest 
niebieskie, bo jakże może być inaczej 
tam, w krainie łagodności i spokoju. 
Ktoś bardziej wnikliwy łatwo dostrzeże, 
iż ta niebieska farba, która pokrywa nie 
tylko jej ściany, ale też prawie połowę 
dachu, przeszła testy u etnografów i hi-
storyków. To właśnie oni zdecydowali 
się zafałszować jej historię. Od dawna 
nikt już tu nie mieszka, chociaż okna 
i drzwi nie straszą starością, są nato-
miast zamknięte, by nie wpuszczać do 
środka wilgoci i by nikt nie próbował 
penetrować jej wnętrza. Takiej samej, 
ani podobnej, nie ma w żadnym skan-
senie, tam stare chałupy tkwią w po-
nurym, najczęściej wypłowiałym brązo-
wym kolorze. Ludzie przechodzą obok 
niej obojętnie, czasem ktoś rzuci okiem 
w jej stronę bez żadnych emocji, bo już 
dawno przyzwyczaili się, że jest to znak 
rozpoznawczy tej okolicy, motyw wido-
kówek wysyłanych stąd do znajomych. 
Wysyłanych coraz rzadziej, bo komu 
dziś chce się pisać; nikt nie szuka wi-
dokówek z tą chałupą. Łatwiej wysłać 
e-maila do rodziny, do znajomych czy 
przyjaciół. I tylko do dziadków żaden 
wnuczek nie wysyła wiadomości ani 
pozdrowień, bo przecież babcia tego 
nie przeczyta. Przez okulary 8 dioptrii, 
z porysowanymi szkłami, starzy z tru-

dem potrafi ą dojrzeć cenę chleba na paragonie z marketu. Dziadek wie, jak włączyć komputer i na tym 
kończy się jego wiedza na ten temat. Stoi ta chałupa i nie wiadomo, czy jak wrzód na nowoczesności 
gminy, czy jak perła w jej historycznej koronie. Niby niepotrzebna, ale nikt nie chce się z nią rozstawać.
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Wracałem z babcią do domu  z pola, jak to się 
mówi: „na przełaj”, gdy napotkaliśmy rosnącą przy 
ścieżce jabłoń. A że było to lato, czas dojrzewa-
nia papierówek, grzechem byłoby nie skorzystać 
z okazji i nie spróbować,  jak smakuje pierwsze po 
zimie świeże jabłko – opowiada. – Już chciałem 
jedno zerwać, gdy spostrzegłem przestraszony, 
że z gałęzi zwisa coś dziwnego, na kształt rudego, 
wydłużonego  worka. To były  pszczoły, a właści-
wie – jak tłumaczyła mi babcia – „rójka pszczół”. 
Nie miałem wtedy żadnej wiedzy o tych wartościo-
wych owadach; w rodzinie, wśród moich znajo-
mych, nikt nie miał pszczół. W mojej rodzinnej wsi 
stała jedna pasieka, należała do sztygara, pana 
Woźniaka. Było to kilkanaście uli, jakich dziś nikt 
już prawie nie stosuje w hodowli. Były to tak zwa-
ne „warszawskie poszerzane”. Mój jedyny kontakt 
z pszczołami ograniczał się do spełniania próśb 
mamy, która mnie, chłopcu, dawała słoik wekę 
i wysyłała do pana Armatysa, który mieszkał już 
poza wsią, pod lasem, bym przyniósł w nim tro-
chę miodu. Po drodze miodu oczywiście ubywało, 
nie sposób było się opanować, zawsze  musiałem 
spróbować, jak smakował, więc wyjadałem z tego 
słoika, oczywiście, palcem.

Od kiedy zobaczył ową rójkę pszczelą na gałęzi 
jabłoni, zaciekawienie życiem pszczół nie opuściło 

go nigdy. Zostało na długie lata, pogłębiło się, na-
brało profesjonalnego charakteru  i trwa do dziś. 

– Poszedłem do pana Woźniaka, żeby zoba-
czyć, co i jak należy robić, żeby lepiej poznać ży-
cie pszczół. Próbował odwieść mnie od tego, ale 
nie przekonały mnie żadne tłumaczenia, że pra-
ca z pszczołami wymaga dużego wysiłku, wielkiej 
wytrwałości i ciągłego dokształcania się. Na od-
czepne podarował mi jeden ul, właśnie ten war-
szawski poszerzany. Stał oparty o stodołę, był 
mocno nadgryziony zębem czasu. Zapakowałem 
go na tragacz, a właściwie „tragac”, jak się u nas 
mówiło, i przywiozłem ów ul do domu. Naprawi-
liśmy go wraz z ojcem, który dorobił też do niego 
ramki.  Wcześniej dowiedziałem się, jak ściągnąć 
taką pszczelą rójkę do worka i zasiedlić ją w moim 
pierwszym własnym ulu.

Dziś Tadeusz Brzuchacz ma ponad 70 uli, roz-
stawionych w różnych miejscach na terenie 
gminy i poza nią. Tego wymaga bezpieczeństwo 
hodowli pszczół. Ludzie korzystają niestety  z róż-
nego rodzaju substancji do oprysku upraw roślin 
i  w sadownictwie. Często  nie mają one atestu, 
a przepisy i normy nie pozwalają na ich użytkowa-
nie. Sprowadzają je jednak,  bo są tanie, nie zda-
jąc sobie zupełnie sprawy z tego, że te chemiczne 
substancje zjadane są  potem przez różne owady, 
w tym także przez pszczoły. Kiedy w nocy pszczo-
ły wracają do ula, przenoszą na swoich nóżkach 
owe opryski,  larwy pszczele giną, po prostu za-
czynają gnić. W polskich pasiekach rozróżnia się 
dwa rodzaje tzw. zgnilca: polski, który „pachnie” 
kwasem i amerykański o zapachu gnijącego mię-
sa. Niby mamy już antybiotyki na tę chorobę, ale 
są one pośrednio szkodliwe dla ludzi, więc praw-
dziwi, odpowiedzialni hodowcy pszczół z nich nie 
korzystają. Proces gnicia larw przebiega głównie 
nocą. Pszczoły wracają do ula, ale nie śpią jak my 
ludzie, one tylko odpoczywają. Niektórzy, przede 

Moja pasja narodziła się z przypadku
 – mówi Tadeusz Brzuchacz, wiceprzewodniczący Rady Gminy Zabierzów
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wszystkim laicy, mający mglistą wiedzę o pszczo-
łach, kwes  onują taki sposób przenoszenia opry-
sków do ula na pszczelich łapkach. Wtedy Tade-
usz Brzuchacz w obrazowy sposób tłumaczy im: 
„włóż głowę pod gorący prysznic i zobacz czy się 
sparzyłeś i jak bardzo”. Zazwyczaj trafi a to niedo-
wiarkom do przekonania.

Pszczoły jak ludzie – chorują, narażone są na 
ekspansywną gospodarkę i nowe rodzaje paso-
żytów, które przybywają do nas, głównie z Azji 
i Afryki.  Można by je porównać z polskimi wszami 
czy pluskwami, które powodują, że pszczoły, nie 

mogąc ścierpieć ich zapachu, opuszczają taki ul 
i nigdy więcej już do niego nie wracają.

Dziś Tadeusz Brzuchacz imponuje swoją wie-
dzą o życiu i hodowli pszczół. Nic dziwnego, sta-
ły się one jego prawdziwą pasją. Swoją edukację 
rozpoczął od lektury książki  profesor Uniwersy-
tetu Rolniczego Wandy Ostrowskiej, która opisa-
ła dokładnie gospodarkę pasieczną.  Żeby zostać 
prawdziwym pszczelarzem, stale trzeba się do-
kształcać, z książek, ale też obserwując wnikliwie 
i na bieżąco swoją gospodarkę pasieczną. Poka-
zuje mi zdjęcia, które wykonuje przez cały rok, 
dokumentując swą pracę pszczelarza i swe obser-
wacje.  Trudno się od nich oderwać, choć nie są 
to  pejzaże i rzadko zobaczyć na nich można poje-
dyncze egzemplarze  pszczół. Te zdjęcia to praw-
dziwa kronika dynamicznego życia pszczół, któ-
re każdego dnia, każdej chwili jest inne; inaczej 
owady zachowują się nocą, inaczej, gdy muszą się 

 Wspólnie 
dla regionu 

Od kilku lat fi rma Lafarge organizuje konkursy 
pod nazwą: „Wspólne dla regionu”. Dotychczas 
zrealizowano po dwa projekty w Dubiu i Rudawie 
o łącznej wartości ponad 43 tys. zł. Dzięki temu 
budowano świadomość ekologiczną i prozdro-
wotną mieszkańców, a także poprawiono este-
tykę i funkcjonalność ich najbliższego otoczenia. 
W ten sposób, Koło Gospodyń Wiejskich w Ru-
dawie zrealizowało cykl warsztatów „Zdrowe je-
dzenie – zdrowy człowiek!”, by popularyzować 
zbilansowaną kuchnię oraz zdrowe nawyki ży-
wieniowe. Dofi nansowanie uzyskał również pro-
jekt Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka 
w Zabierzowie, dzięki czemu powstała ścieżka 
edukacyjna wokół szkoły do prowadzenia zajęć 
w terenie z przedmiotów matematyczno-przy-
rodniczych. Stowarzyszenie „Dolina Pstrąga” 
otrzymało dofi nansowanie na zagospodarowanie 
pomieszczenia socjalnego w „domu wiejskim” 
w Dubiu. Dzięki tej inicjatywie pomieszczenie 
zyskało nowe walory estetyczne, a mieszkańcy 
przestrzeń do wspólnego spędzania czasu. 

dostosować do zmiany warunków pogodowych. 
Jedno jest pewne – pszczoły nigdy nie śpią. One 
tylko odpoczywają, czuwają, jakby miały ludzką 
świadomość, że kiedy ich zabraknie, skończy się 
życie człowieka na ziemi. To Albert Einstein wypo-
wiedział słynne dziś zdanie, że kiedy zginie ostat-
nia pszczoła na kuli ziemskiej, pozostaną ludzko-
ści tylko cztery lata życia. Więc miłość do pszczół 
i dbałość o ich przetrwanie, nie jest  już  tylko pa-
sją Brzuchacza, to jego ogromny wkład w  zacho-
wanie ludzkiego istnienia.

Witold Ślusarski
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W pierwszych miesiącach życia kształtuje się 
układ nerwowy człowieka.  Proces ten korzyst-
nie stymulują  pozytywne emocje, te zaś u nie-
mowlęcia wywołują  okazywane mu gesty mi-
łości: głaskanie, przytulanie, kołysanie, czułe 
słowa.  Na drugim biegunie lokują się zachowa-
nia wywołujące emocje negatywne: krzyk, bicie, 
hałas,  wszelkie sytuacje zagrożenia. Każdy taki 
bodziec wywołuje  określone,  skomplikowane 
reakcje chemiczne w mózgu, które z kolei lawi-
nowo uruchamiają rozmaite następstwa w orga-
nizmie, także na poziomie fi zycznym. Okazywana 
dzieciom czułość sprzyja procesowi dojrzewania 
i właściwego rozwoju mózgu. Badania naukowe 
dowiodły, że dzieci w wieku szkolnym, otaczane 
codziennie czułą i troskliwą opieką, mają o 10% 
większy hipokamp, czyli ważną strukturę w mó-
zgu odpowiedzialną  m. in. za pamięć, niż  ich ró-
wieśnicy, którym uczuć skąpiono.

Instynkt kobiet
Badania przeprowadzone wśród dzieci z wielu 

krajów i z różnych grup społecznych przyniosły za-
skakujące wyniki. Oto dzieci z prymitywnych afry-
kańskich plemion, żyjących  z dala od cywilizacji, 
wykazują nadzwyczajną inteligencję i tzw. mą-
drość życiową. Wiele z nich nie potrafi  wprawdzie 
pisać i czytać, bo nie stworzono im warunków 
do nauki szkolnej, ale mają zaskakującą wiedzę 
o otaczającym ich świecie, doskonałe zdolności 
kojarzenia i logicznego myślenia oraz niewia-
rygodną ciekawość świata, wykraczającą poza 
niezbędny na co dzień zakres, gwarantujący im 
przetrwanie i bezpieczeństwo w surowych wa-
runkach, w jakich przyszło im żyć. Antropolodzy 
i znawcy ewolucji doszli do wniosku, iż swoje nie-
przeciętne zdolności i umiejętności dzieci te za-
wdzięczają tradycyjnemu sposobowi opieki nad 

Matczyna czułość  trampoliną 
do sukcesu

dziećmi. Kobiety po urodzeniu dzieci niemal się 
z nimi nie rozstają. Nawet wykonując ciężkie pra-
ce noszą niemowlęta w chustach na plecach lub 
na  brzuchu. Niemowlę ciągle czuje obecność 
i zapach matki, słyszy bicie jej serca, czuje się 
bezpiecznie. Gdy sygnalizuje głód, matka natych-
miast przystawia je do piersi. Dzięki tej stałej bli-
skości dzieci nabierają pewności siebie, bez lęku 
otwierają się na nowe bodźce z otaczającego je 
świata, oswajają zagrożenia.  

Starsze pokolenie zna podobne sytuacje  z au-
topsji, wszak i u nas matki, zwłaszcza na wsiach, 
też  nosiły niemowlaki w chustach, nie tylko w za-
grodzie, ale i podczas prac polowych. I dziś wiele 
młodych matek – a dodać trzeba, że i ojców – wra-
ca do tej metody i nosi niemowlaki w chustach 
lub nosidełkach blisko własnego ciała. 

Modne stało się także tzw. „kangurowanie” 
niemowląt, zwłaszcza wcześniaków. Niemowlę 
przytula się do gołego ciała matki lub innej bliskiej 
osoby, kołysze, nuci im piosenki.  Kilka godzin ta-
kiego bezpośredniego kontaktu,  „skóra do skó-
ry”, daje nie tylko natychmiastowy efekt, bowiem 
dziecko szybko się uspokaja, zasypia, nie cierpi na 
kolki i  inne dolegliwości wieku niemowlęcego, 
nie tylko tworzy się wspaniała więź między rodzi-
cem a dzieckiem, ale taki bliski kontakt działa też 
terapeutycznie,  wycisza, pozwala nieraz zreduko-
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wać  dawki leków niezbędnych dla niemowlęcia. 
Ponadto wartością bezcenną jest efekt długofalo-
wy ‒ zyskuje na tym układ nerwowy dziecka.

Wiele funkcji mózgu determinowanych jest 
na bardzo wczesnym etapie rozwoju człowieka. 
Pamięć emocjonalna, na przykład, jest najbar-
dziej aktywna pomiędzy 6. a 20. miesiącem życia. 
W tym okresie niemowlę buduje silną więź z ro-
dzicami i innymi osobami z bliskiego otoczenia. 
Należy w tym czasie zaspokajać naturalną cieka-
wość maleńkiej istotki i dostarczać wartościowej 
oferty sprzyjającej jej rozwojowi. Nie chodzi jed-
nak o to, by naszemu szkrabowi wciskać w ręce 
skrzypce i zmuszać do mozolnych ćwiczeń w na-
dziei, że wyrośnie na wirtuoza. Każdy przymus, 
nawet w dobrej wierze, może dziecko frustrować 
i zrodzić w nim lęki, niechęć, stres z powodu zbyt 
wysoko postawionej poprzeczki, a w efekcie na-
wet porażenie niektórych komórek nerwowych 
w delikatnym jeszcze mózgu. Ważne, by zachować 
zdrowy rozsądek. Małe dziecko wprost chłonie 
nowe informacje, co sprzyja aktywności proce-
sów przekazywania impulsów nerwowych w mó-
zgu, czyli mówiąc w uproszczeniu, rozwoju inteli-
gencji. Przez cały czas w mózgu dziecka otwierają 
się też nowe „okienka wiedzy”, które pozwalają 
na osiąganie nowych sprawności intelektualnych, 
jak mówienie, czytanie, pisanie czy liczenie. Dziec-
ko jeszcze w życiu płodowym reaguje już  na mu-
zykę i głosy z otoczenia. Naturalna plastyczność 
mózgu rozwija się do ok. 18 roku życia. Do końca 
życia swą elastyczność zachowują te połączenia 
nerwowe, które są często używane. Wiedzą coś 
o tym ludzie starsi, którzy nie mają problemu 
z rozmową na powszednie tematy, ale  zapomina-
ją  nazw pewnych pojęć i zjawisk  lub nazwisk, bo 
rzadko ich używają i rzadko wypowiadają  na głos.

Efekt zimnej matki
Często niestety relacja rodziców z dziećmi jest 

zaburzona. Skupione na karierze zawodowej ko-
biety to nieraz matki chłodne, niedostępne, pod-
rzucające swe pociechy babciom lub opiekunkom. 

Jeszcze gorzej, gdy niemowlęta są przez rodziców 
zaniedbywane lub źle traktowane. Krzyki, bicie, 
surowe kary powodują „uczuciowe  blizny”, skut-
kujące trudnościami emocjonalnymi w dorosłym 
życiu, stwarzając choćby problemy z interakcją 
społeczną. Tzw. centra lęku w układzie limbicz-
nym przesycone są tak bardzo hormonami stresu, 
że w mózgu może trwać permanentny stan alar-
mowy i nawet myśl o o przykrej sytuacji może po-
wodować paniczny strach. Równocześnie bloko-
wane są w mózgu inne ważne funkcje, jak choćby 
te odpowiedzialne za zdolność percepcji. Mózgi 
ludzi, którzy w dzieciństwie doznali traumatycz-
nych doświadczeń, przy najmniejszym zagrożeniu 
reagują nadprodukcją hormonów stresu, które 
wprawdzie w krótkim przedziale czasu  mają dzia-
łanie pozytywne, mobilizujące,  jednak oddziału-
jąc długofalowo niosą jedynie szkody, mogą dege-
nerować komórki nerwowe, zwłaszcza w obrębie 
hipokampa, czyli w strukturze ważnej dla wyż-
szych procesów poznawczych i kodowania no-
wych wspomnień.  Zwykle tego nie kojarzymy, ale 
długotrwały stres, czyli nadprodukcja wspomnia-
nych hormonów, prowadzi też do wielu groźnych 
chorób, by wymienić jedynie kilka przykładów: 
otyłość, nadciśnienie, zaburzenia rytmu serca.

Oczywiście zaraz usłyszmy głosy sceptyków  sy-
piących przykładami ludzi, których dzieciństwo 
było jednym pasmem cierpień, a jednak osiągnęli 
sukces. No cóż, wyjątki jedynie potwierdzają re-
gułę.

Nie żałuj miłości
Nikt nie zrozumie, co to jest matczyna miłość, 

dopóki jej nie doświadczy  lub matki nie straci. 
Matczyna  miłość  to trampolina do powodzenia 
w życiu. Poświadczają to przykłady wielu znanych 
ludzi, którzy bez wstydu przyznają, że swą karierę, 
sukcesy, dokonania na różnych polach, zawdzię-
czają miłości, trosce i czułości matki. Papież Jan 
Paweł II w wielu wypowiedziach dziękował swoim 
rodzicom, zwłaszcza przedwcześnie zmarłej mat-
ce Emilii, za ogromną miłość i pokierowanie jego 
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życiem. Pisarz Julian Kawalec przy każdej 
okazji wspominał z niezwykłą atencją swą 
matkę i to jej trosce i mądrości przypisy-
wał swe osiągnięcia. Także reżyser fi lmo-
wy Krzysztof Zanussi z szacunkiem mówi 
publicznie o swojej matce, jako o tej, która 
wpoiła mu pracowitość, otwartość na świat 
i zdolność przekształcania odbieranych 
bodźców w plastyczne obrazy. 

Wszyscy z podręczników szkolnych znają 
wzruszającą historię miłości Salomei Becú 
do swego syna, poety Juliusza Słowackiego.  

A jakże pięknie swą miłość do rodzicielki 
wyraził K. I. Gałczyński pisząc:

Ona mi pierwsza pokazała księżyc
i pierwszy śnieg na  świerkach
i pierwszy deszcz.

Nie wstydźcie się okazywać swym pocie-
chom miłości. Głaszczcie, kołyszcie i przy-
tulajcie swoje dzieci, mówcie jak bardzo je 
kochacie, chwalcie, doceniajcie i motywuj-
cie. Brak gestów miłości we wczesnej fazie 
rozwoju dziecka może bowiem wywołać 
wiele przykrych  skutków. Okazywana mi-
łość ułatwi im start w dorosłe życie. 

jhś  

Będzie następny bez
Na fortepianie gałązka bzu
Koloru lila,
W okno zagląda słońce
Jak fotograf; 
Lekko w lewo, proszę, światło z prawej strony
Dożyje do dni stu
Czy zwiędnie?
Czas pisze z nią cyrograf
Tekst jest już dawno umówiony.

Nie mów nic, pchaj życie do przodu
Będzie następny bez
Może innego już koloru
I bez słońca, co przez okno jak złodziej się wkrada
Bez żalu, bezszumnie, bez łez.
Nie mów nic, pchaj życie do przodu,
Będą następne dni
Może szarawe, może mroczne
Byle byś była Ty

Na fortepianie nie ma już bzu
Koloru lila
Ze środka dźwięki płyną
Maestro gra
Muzyka, proszę, wolniej i ciszej
I nie zakłócaj snu
Mamy czas
Dla nas czas
Słyszysz to samo, co ja słyszę

Nie mów nic, pchaj życie do przodu
Będzie następny bez
Może innego już koloru
I bez słońca, co przez okno jak złodziej się wkrada
Bez żalu, bezszumnie, bez łez.
Nie mów nic, pchaj życie do przodu,
Będą następne dni
Może szarawe, może mroczne
Byle byś była Ty
Choćby w snach, 
Bo tyle nam tylko zost ało

Witold Ślusarski
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Wielkie sprzątanie – jubilaci i debiutanci
‒ Tegoroczne sprzątanie Rudawy proszę traktować jako spacer – powiedział sołtys Marcin Cieślak na 

chwilę przed wyruszeniem na akcję wiosennego sprzątania śmieci. – Już po raz piąty sprzątamy naszą 
wieś po zimie i wcześniejszych porach roku. 

I jak zawsze, oprócz wielu mieszkań-
ców Rudawy, licznie uczestniczyli w tym 
sprzątaniu strażacy OSP.  Wszystkich przy-
byłych chętnych do włączenia się w spo-
łeczne, wiosenne porządki  zaskoczyła 
miła niespodzianka,  pyszne  śniadanie 
przygotowane przez członkinie  Koła Go-
spodyń Wiejskich. A potem przed remi-
zą zorganizowano specjalne stoisko, na 
którym rozdawano rękawice, worki, ma-
seczki, ulotki dotyczące bezpieczeństwa 
związanego z pandemią, oraz przyjmo-
wano  informacje o miejscach, które na-
leżałoby posprzątać. Na wszystkie takie 

sygnały reagowano na bieżąco. Ludzie ruszyli w teren. Worki wypełnione śmieciami, a było ich ponad 
200, ładowano na przyczepy podstawione przez strażaków i zwożono na miejsce, skąd zostaną ode-
brane przez fi rmy zajmujące się utylizacją gminnych odpadów. Na pierwszy rzut oka, już przy wjeździe 
do Rudawy, można było dostrzec ogromne zainteresowanie kwietniowym sprzątaniem okolic miej-
sca zamieszkania, które było jak dotąd jedyną tego typu społeczną akcją porządkową w gminie. Je-
dyną, chociaż w ślad za przykładem Rudawy, próbowano zorganizować podobną akcję w Zabierzowie 
(o tym później). Od samego początku sołectwo Rudawa współpracuje z Towarzystwem Wędkarskim 
z Krzeszowic. Tak było i tym razem; wędkarze wydobyli z rzeki padłe zwierzęta, głównie sarny, które 
nazajutrz zostały zutylizowane przez odpowiednie służby. Po oczyszczeniu rzeki, wpuszczono do niej 
ponad 20 kg narybku pstrągów, dzięki czemu Rudawa jest najlepiej zarybioną rzeką na tym terenie. Ak-
cja sprzątania Rudawy jest konsekwentnie realizowana dzięki dużemu zaangażowaniu sołtysa Marcina 
Cieślaka i radnego gminnego Jana Surówki, przy powszechnej pomocy strażaków OSP. I jak zawsze bywa 
w każdej społecznej akcji,  z aktywnym  udziałem pań z Koła Gospodyń Wiejskich.
Dodajmy, iż akcję tę objęli patronatem: wicemarszałek województwa Łukasz Smółka, starosta Wojciech 
Pałka i wójt Zabierzowa Elżbieta Burtan.

gazeta04.indd   16gazeta04.indd   16 22.04.2021   08:37:2322.04.2021   08:37:23



17ZNAD RUDAWY

Wydarzenia

Przed sprzątaniem Zabierzowa
Niewiele osób interesowało się tą akcją. Praktycznie zorganizowała ją młoda architekt Anna Madej-

ska przy pomocy radnej Marty Połońskiej. Sprzątano głównie wały Rudawy, które stanowią miejsce 
spacerów mieszkańców sołectwa. Przygotowano 20 worków na śmieci.  Przyszło 10 młodych dziew-
cząt. Męski gatunek reprezentował zaledwie jeden facet – 3- letni Leoś, którego mama zaopatrzyła 
w specjalne – chyba gastronomiczne –  szczypczyki do zbierania śmieci, sama niosła worek, do którego 
razem z dzieckiem wrzucali rozmaite odpady pozostawione przez spacerujących wcześniej tą trasą. 

‒ Chodzę tędy często na spacer – powiedziała nam Anna Madej-
ska ‒ więc postanowiłam namówić kilka młodych osób, byśmy 
razem pozbierali to, co zaśmieca piękne wały naszej rzeki. Gdy-
by  nie udało mi się namówić nikogo, postanowiłam, że zbiorę je 
sama.  Na pierwszy raz chyba źle nie było. 
Pierwsze koty za płoty; może w przyszłym roku będzie lepiej.
Do faktu, że uczestniczkami akcji były same kobiety, odniosła się 
Marta Połońska: ‒ Nie dziwię się, bo kobiety mają chyba wrodzo-

ną cechę, że bardziej dbają o porządek niż panowie. Natomiast dziwi mnie bardzo, że zupełnie nie byli tą 
akcją zainteresowani ani sołtys, do którego obowiązków należy przecież dbanie o porządek we wsi,  ani 
członkowie Rady Sołeckiej. No, ale to był nasz debiut. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie lepiej; 
zapewne skorzystamy z doświadczeń  Rudawy ‒ dodała.

Sprzątanie nie może być wyłącznie spontaniczne 

Śmieci zalegają również nasz gminne drogi. Oto na przykład śmieci porzucone przy drodze z Kocha-
nowa do Kleszczowa.  Trzeba 
też od czasu do czasu posprzą-
tać to, co nawrzucaliśmy do 
pojemników na starą odzież. 
Okazuje się, że wciąż jest ich 
za mało. Czyżbyśmy tak bardzo 
wyprzedzali modę, że nic nam 
już ze starszych ubrań nie pa-
suje?

gazeta04.indd   17gazeta04.indd   17 22.04.2021   08:37:2422.04.2021   08:37:24



ZNAD RUDAWY18

Felieton

Mijają dni, miesiące, lata
Spadają kartki z kalendarza. Starzeją się mury, ludzie i… pamięć. 

A poza tym nic się nie zmieniło. 
Czyżby?
Co prawda –  tak mówi o nas świat – jesteśmy narodem, którym rządzi fantazja, a w niej tak wiele słów o god-

ności, patriotyzmie, poszanowaniu własnej historii, że nawet nie wypada z tym polemizować, żeby nie narazić 
się na ostracyzm. Są tacy, którzy będą robić wszystko, żeby swoją zawiścią, zazdrością tuszować irracjonalność 
i intencjonalność krecich zabiegów, gdyż one skutecznie ukrywają ich prawdziwe intencje. A ja? A ja swoje wiem: 
nie istnieje o kim krytyk nie pamięta. Jeśli ktoś jest stworzony do pełzania, to sobie nie polata. Nawet kiedy ma 
do dyspozycji internet, spoza którego nie widać prawdziwej twarzy. Nie pamiętam, kto pierwszy nazwał kompu-
ter inteligencją bez moralności. I co? miał rację czy nie? Szukajcie odpowiedzi w samych sobie.

Czy to wszystkie fakty, które niczego nie zmieniają?. Nie sądzę; gdybyśmy rozejrzeli się wokół, ale dokładnie 
i bez emocji, dostrzeżemy, ile energii straciliśmy na to, by udowodnić swoje istnienie w sposób niekoniecznie 
sensowny, bo o elegancji nie ma co mówić. Te formy i ten czas zostały jakby zarezerwowane dla przeszłości, kie-
dy to autorytet był autorytetem, honor – honorem, wiara – wiarą. Nie tą na pokaz …

Kiedy patrzę na swoje lata przepracowane w tej gazecie żal mi jedynie, że tyle pięknych spotkań, tyle wspa-
niałych charakterów, tyle dobra wokół mnie przez te lata uleciało z pamięci. Było wiele rozstajnych dróg dla 
moich wspomnień; w którą iść stronę? Ba, gdybym ja to wiedział…

Interesowały mnie fakty, jeśli kiedykolwiek przy jednym czy drugim fakcie pojawiła się jakaś niesprawiedliwa  
ocena – to ludzką cechą jest błądzić i ludzkim przywilejem nie stosować we własnym postępowaniu emocjonal-
nych ocen. Fakty są niezaprzeczalne: najlepsze drogi w województwie, najwięcej chodników, najpiękniejszy ry-
nek z ratuszem, aktywność seniorów,  sieć gminnych bibliotek z bardzo dobrą opinią Czytelników, wysoki poziom 
placówek oświatowych, nowe inwestycje sportowe – to wszystko trzeba było wypracować. Nikt nie dał nam 
tego w prezencie. Za tym stoją konkretni ludzie, mają swoje nazwiska i funkcje. To ludzie tworzą historię. Maciej 
Kazimierz Sarbiewski pisał: „Żaden naród nie podziwia goręcej cudzych obyczajów, zamiłowań, urządzeń, ale też 
mniej chętnie ich nie naśladuje. Polacy przeciętnie dobre rzeczy u innych podziwiają, ale własnymi, nie gorszymi, 
albo lepszymi gardzą. Chcieliby zawsze być czymś więcej,  niż są, nigdy nie są z siebie zadowoleni”.  Sarbiewski 
pisał o całej Polsce, ale czyż inaczej jest w naszym gminnym społeczeństwie?  Już w XVII wieku sąsiedzi tak cha-
rakteryzowali Polaków: „Brną po wodzie, a kładka pośrodku”.

Odtwarzam w pamięci drobne zdarzenia, przypominam sobie opowieści i pogaduszki, rozmawiam z ludźmi, 
w taki czy inny sposób związanymi z naszą gminą. To przecież fi rma, nie kamienny cokół, na którym stawia się ja-
kieś pomniki, które w dodatku mają to do  siebie, że inne czasy je stawiają, a inne burzą. Cokół pozostaje, bo nuż 
przyda się pod nowych bohaterów. Odchodzą w dal szczegóły, giną w mroku czasu sylwetki, lecz te zachowane 
gdzieniegdzie wspomnienia mają jedną wspólną cechę – pasję ludzi. Może to brzmi banalnie, ale prawdziwie. 
Czasem prawdziwie do bólu, zwłaszcza kiedy to samo  życie dwie strony widzą odwrotnie. Dzięki temu na tym 
najlepszym ze światów nie ma miejsca na monotonię. To był kapitał. To jest kapitał.  Żeby gwiazdy świeciły pełnym 
blaskiem, muszą istnieć wśród innych, często bezimiennych, szybko zapomnianych. Pamięć ludzka jest niestety 
niesprawiedliwa; do historii przechodzą fakty, rzadziej ludzie. Bardziej znamy wynalazki, z których korzystamy, 
aniżeli ludzi, którzy je tworzyli. Wynalazki są praktyczne, a ludzie? Tylko wtedy, gdy je tworzą. „Doprawdy, jak to 
miło coś umieć” – pisał Moliere. W naszym życiu nikt nie potrafi  nauczyć się zrezygnować z oklasków.

O jednym w tej całej euforii należałoby pamiętać: wszystko, każdego, można zagłaskać, ale i zaklaskać na 
śmierć. I najważniejsze, musimy nauczyć się rozróżniać brawa od klaki, której ostatnio coraz więcej kosztem 
braw.

Witold Ślusarski
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‒ Kiedy pojawiły się pierwsze komputery, wujek 
przysłał nam z Ameryki komputer Commodore – 
wspominają bracia. ‒ To była wielka radość i wy-
zwanie. Trzeba było poznać dokładnie to cacko, 
nauczyć się je używać. Kiedy zaczęły upowszech-
niać się tego typu komputery, my zdobyliśmy już 
PC-ta. Nauczyłem się, jak go rozłożyć i złożyć ‒ 
mówi pan Łukasz ‒ w serwisach wówczas jeszcze 
mieli z tym problemy. My mieliśmy możliwość ko-
rzystania z katalogów, schematów i różnych ma-
teriałów, które były w sklepie rodziców.
‒ Już w trzeciej klasie próbowałem skonstruować 
małe radyjko – opowiada pan Łukasz – budowa-
łem alarmy, obwody elektryczne. Ze starszym 
bratem zbieraliśmy wyrzucone na śmietnik, albo 
zostawione koło śmietnika, stare radia, gramofo-
ny, magnetofony i części różnych, nieprzydatnych 
mieszkańcom sprzętów. ‒ Lata 90-te – dodaje 
pan Artur – to były czasy, gdy ludzie zaczęli przy-
wozić lub kupować w sklepach „zachodni” sprzęt 
grający. Stare, polskie urządzenia przestawały 
być modne i potrzebne. Najbardziej cieszyły mnie 
znalezione głośniki Altus 140, wyczyściłem je, 

Muzeum Elektroniki 
– ze Szczyglic do Krakowa

 Bracia Artur i Łukasz Bazarnik do szkoły chodzili w Nowej Hucie. Już wtedy interesowali się sprzętem 
elektronicznym. Mieli dostęp do różnych części, bo rodzice prowadzili sklep z elementami elektronicz-
nymi przy ul. Wrocławskiej.

wymieniłem membrany, naprawiłem i przehan-
dlowałem na amplituner Unitry – Radmor 5102. 
Dobrze, że rodzice kupili właśnie dom w Szczygli-
cach. Natychmiast zajęliśmy naszymi eksponata-
mi cały garaż.  
  Pan Łukasz zaczął studia na Politechnice Krakow-
skiej, pojawiła się dziewczyna, potem ślub i wy-
prowadzka ze Szczyglic. Podobnie było z panem 
Arturem. ‒ Nasze zbiory – opowiadają bracia ‒ 
zostały w garażu w Szczyglicach: ponad 50 sztuk 
radioodbiorników, magnetofonów, komputerów. 
Aż któregoś roku rodzice kazali zabrać nam te sta-
rocie, bo w garażu postanowili urządzić salon.
 Na szczęście pan Łukasz kończył już budowę 
domu w Zielonkach i tam można było przewieźć 
ze Szczyglic wszystkie elektroniczne zbiory. Sprzę-
tu znowu przybywało, miejsca na jego gromadze-
nie było coraz mniej. 
Na początku 2010 roku rodzice zrezygnowali 
z prowadzenia sklepu w Krakowie. Przekazali go 
synom. Powierzchnia duża, więc można było na 
zapleczu sklepu urządzić niewielkie muzeum 
elektroniki. ‒ Naszą ideą było zapoznawanie 
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młodzieży z historią rozwoju elektroniki – mówią 
bracia Bazarnikowie. ‒ Nie ma takiego muzeum 
w Krakowie, więc nasze cieszyło się niezłym po-
wodzeniem. Przychodzili nauczyciele z grupami 
uczniów, często dziadkowie z wnukami. Dziadko-
wie wzdychali na widok magnetofonu szpulowe-
go z czasów ich młodości, a wnukom trzeba było 
tłumaczyć, że na takim sprzęcie kiedyś słuchało 
się muzyki z taśm. 
 Teraz sprzętu się nie naprawia, kupuje się nowy 
– dodaje pan Łukasz ‒ więc zrezygnowaliśmy 
z prowadzenia sklepu i postanowiliśmy powięk-
szyć muzeum. Wprowadziliśmy zasadę, że wszyst-
kiego można dotknąć, włączyć radio, posłuchać 
gramofonu, można nawet coś zepsuć, my napra-
wimy!  Pozwalamy też uruchomić stary magneto-
fon ZK-120, pograć na komputerach. Jest 40 sta-
nowisk mul  medialnych, a więc cała klasa może 
uczestniczyć w zajęciach. 

Od 2018 roku panowie Artur i Łukasz prowadzili 
warsztaty dla młodzieży. Od poniedziałku do piąt-
ku było ogromne zainteresowanie. Sami napisali 
programy warsztatów odpowiednie dla poszcze-
gólnych grup wiekowych – od pierwszej do ósmej 
klasy.
 Pan Artur stawia przede mną zielony, plas  kowy 
stacjonarny aparat telefoniczny z tarczą, na której 
znajdują się cyfry umożliwiające wykręcenie nu-
meru oraz ze słuchawką na widełkach, połączo-
ną z aparatem skręconym przewodem. ‒ Proszę 
sobie wyobrazić, że 98 procent młodych uczest-

ników naszych warsztatów nie potrafi ło wybrać 
numeru na takim telefonie ‒ mówi – młodzi znają 
tylko komórki i dotykowe smar  ony! 
Historię telefonów komórkowych także moż-
na poznać w muzeum elektroniki. W gablocie 
umieszczono aparaty od tych najstarszych, dużych 
i ciężkich ‒ po najnowsze małe, lekkie smar  ony. 
 Najstarsze eksponaty w muzeum to radioodbior-
nik Pionier  U2 z 1948 roku, drewniane radio Aga 
z 1949 roku, są też skrzynkowe radia z lat 50-tych 
i 60-tych. Można też zobaczyć czarno-białe tele-
wizory polskiej produkcji, magnetofony, adaptery, 
aparaturę pomiarową. Jest tu wielka kolekcja te-
lefonów do zadań specjalnych: są telefony górni-
cze, wojskowe, przemysłowe, okrętowe, medycz-
ne, dyrektorskie, warsztatowe i takie, do których 
wrzucało się monety.
 Jedna z sal muzeum, która zwykle budzi szcze-
gólne zainteresowanie młodzieży, to centrum 
rozrywki, można tam grać w gry video, zarówno 
te najstarsze, jak i z początku XXI wieku. Było tu 
zwykle głośno, kolorowo, migały światła urządzeń 
elektronicznych.  Ale przyszedł Covid... i teraz ci-
cho i głucho w Muzeum Elektroniki przy ul. Wro-
cławskiej 8 w Krakowie. 
 ‒ Czy odwiedzała panów młodzież szkolna ze 
Szczyglic, albo z gminy Zabierzów? ‒ pytam. ‒ 
Bardzo żałujemy, niestety, jakoś nie – odpowiada-
ją bracia. ‒ Ale bardzo się ucieszyliśmy, gdy przy-
szedł do nas jeden z mieszkańców Szczyglic. Może 
jak się skończy pandemia, historią elektroniki za-
interesują się nasi dawni współmieszkańcy...

Lucyna Drelinkiewicz
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Selfie z toalety
Ma pani 10 minut na wykonanie kolejnego za-

dania, usłyszałam w telefonie komunikat wypo-
wiedziany ciepłym  aksamitnym męskim głosem. 
Niezwłocznie uruchomiłam telefon, by sprawdzić 
owo zadanie. Brzmiało ono: wykonaj zdjęcie-sel-
fi e tak, by widoczna była cała twoja twarz – a na 
jego wykonanie zostało już tylko 7 minut. Wpa-
dłam w popłoch. Co zrobić? Minut ubywa. Jeśli 
nie pstryknę natychmiast fotki, może spaść na 
mnie zapowiadana  potężna kara administracyj-
na, może nawet pójdę za kraty, albo co najmniej 
z torbami… A jeśli foto pstryknę, czy nie obra-
żę majestatu Państwa i Prawa, albowiem siedzę 
właśnie w miejscu, dokąd król zwykł udawać się 
piechotą, bez szans, bym swoją czynność tutaj za-
kończyła w ciągu 7 minut. Trzeźwy rozsądek wziął 
górę, a co mi tam, strzelam focię, wszak widocz-
na ma być tylko twarz. A poza tym  moja łazienka 
prezentuje się po ostatnim remoncie idealnie.

Tak było naprawdę, ani słowa przesady.
Siedzę w domu z podejrzeniem najgorszego, 

czyli zarażenia covidem, wprawdzie jeszcze bez 
potwierdzenia jednoznacznym testem, jednak już 
mam narzuconą  izolację i straszona jestem ka-
rami administracyjnymi  za niewykonanie zadań, 
kierowanych do mnie za pośrednictwem aplika-
cji kwarantanna domowa. Łaska boska, że ktoś 
w centrali poszedł po rozum do głowy i informację 
tę przesłał do mnie także sms-em, bo wprawdzie 
przyznaję uczciwie,  dzień wcześniej jakieś połą-
czenie telefoniczne było, jednakże ja cierpiąca, 
męczona potwornymi atakami kaszlu, nie miałam 
ochoty wysłuchiwać, co automat ma mi do po-
wiedzenia, nic do mnie nie docierało, marzyłam 
o tym, by nikt mi nie przeszkadzał i niczego ode 
mnie nie chciał.  A dodatkowo znieczulona jestem 
na wszelkie automatyczne komunikaty telefonicz-
ne, bowiem każdego dnia atakują nas ofertami 
rozmaitej maści. Z komunikatu przekazanego 
sms-em przez operatora aplikacji dowiedziałam 
się, że jestem na dobrej drodze do przestępstwa, 

bowiem jestem już drugi dzień podejrzana o co-
vid, a jeszcze nie uruchomiłam stosownej aplika-
cji w telefonie, a jest to mój ustawowy obowią-
zek. Aplikację więc niezwłocznie zainstalowałam, 
a w ślad za tym w ciągu niecałej godziny musia-
łam trzykrotnie wykonać sobie selfi e i przesłać. 
Tu naszła mnie smutna refl eksja. Rozumiem, że 
świat nabrał przyspieszenia, także w dziedzinie 
mediów elektronicznych, ale wcale nie trudno mi 
sobie wyobrazić osoby, nawet wykształcone, ko-
rzystające na co dzień z telefonu komórkowego, 
ale mniej wprawione w używanie tych urządzeń 
do innych celów, niż przeprowadzanie rozmów,  
o instalowaniu aplikacji nie wspominając. Po-
nadto osoby starsze z zasady, ze względu na swe 
doświadczenie życiowe, są też bardziej ostrożne. 
Ja swego czasu zainstalowałam niechcący jakąś 
aplikację, za którą potem przyszło mi zapłacić, na 
szczęście niedużą kwotę, ale to spowodowało, że 
niechętnie instaluję na swoim telefonie aplikacje, 
które nie są dla mnie niezbędne. W tym przypad-
ku nikt nie daje nam wyboru. Pewnie założenie  
samo w sobie jest słuszne, bo chodzi o nasze 
wspólne bezpieczeństwo, a szaleńców biegają-
cych  na zakupy w okresie obowiązywania ich izo-
lacji, nie brakuje. Jednak nadal mam wątpliwości. 
Choćby dotyczące czasu na wykonywanie tzw. za-
dań. Rozumiem, że przydziela się tylko 10 minut, 
aby delikwent nie miał szans na powrót do domu, 
gdyby bezprawnie od niego się oddalił, a na pod-
stawie owego selfi e lokalizuje się osobę objętą 
kwarantanną, czyli sprawdza, czy faktycznie siedzi 
w domu.  Ale na miłość Boga, choroba  przebiega 
z różnym natężeniem, ja chwilami nie mogę ruszyć 
ręką, ani nogą, najlepszym przyjacielem jest moje 
łóżko, wiele czasu spędzam w nim leżąc zgodnie 
z zaleceniem lekarza na brzuchu i przerywanie mi 
snu i wypoczynku trzema zadaniami na godzinę, 
uważam za bezduszne. Pomijam taki fakt, że prze-
cież ludzie chorzy poruszają się wolniej niż zwy-
kle i nie zawsze w koszulce nocnej mają kieszeń 
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na telefon, a automatyczny komunikat nakazuje 
nosić stale owo urządzenie przy sobie i być go-
towym na każde wezwanie nadesłane z numeru 
22 257…..10. Czyli na dźwięk telefonu trzeba na-
tychmiast przyłożyć aparat do ucha, odsłuchać 
komunikat, a potem w trymiga  wejść w aplikację 
i sprawdzić,  jakie to teraz zadanie mamy wyko-
nać. Pyszna zabawa, ale jedynie dla zdrowych 
i leserów,  bo człowiek naprawdę złożony covi-
dem ma na takie aktywności  niewielką ochotę.

A ostatnia refl eksja w związku z ową aplika-
cją jest taka, że owymi fotkami-selfi es, nadsy-
łanymi każdego dnia,  ktoś pracujący w centrali 
może z pewnością straszyć niegrzeczne dzieci, na 
zasadzie: o popatrz, tak będziesz wyglądać jak 
nie zjesz kaszki. Albo: widzisz, ta pani nie myła 

ząbków, dlatego ma taką zapuchniętą buzię.  To 
taki słaby żarcik. Operator zapewnia, że wszyst-
kie przesyłane selfi es wraz z zakończeniem izola-
cji mają zostać wykasowane. Pozostaje wierzyć. 
Wszak  cierpiący na covid człowiek, obolały, zmę-
czony, a także głęboko wystraszony, z zapuchniętą 
od kataru i kaszlu twarzą i przekrwionymi oczami, 
zbyt atrakcyjnej facjaty nie ma.

jhś

PS. Po pierwszym teście z wynikiem nierozstrzy-
gającym, drugi był negatywny, jednakże z adnota-
cją: Wynik ujemny nie wyklucza zarażenia SARS-
CoV-2.

Zaś próby uwolnienia od obowiązku trzymania 
izolacji to temat na osobny felieton.

SCKiPGZ

WielkaMOC 
drzemie w małych gestach!
 

MOCni w działaniu! Tak z pewnością moż-
na powiedzieć o pracownikach Samorządo-
wego Centrum Kultury i Promocji Gminy Za-
bierzów, Gminnej Radzie Seniorów i Fundacji 
Laboratorium Inspiracji Społecznych LIS. 

Rok temu, zaraz na początku pandemii, 
po raz pierwszy na terenie Gminy Zabierzów 
do ponad 100 osób trafi ły podarunki Wiel-
kiejMOCy. Akcja powstała spontanicznie, 
by przekazać naszą solidarność i wesprzeć 
zwłaszcza w tym trudnym czasie osoby naj-
bardziej potrzebujące. WielkaMOC to akcja 
świąteczna zorganizowana już po raz trzeci 
przez Fundację Lis i Samorządowe Centrum 

Kultury i Promocji Gminy Zabierzów. W tym roku bardzo aktywnie włączyli się do niej również seniorzy 
działający w Gminnej Radzie Seniorów. 

Podczas tegorocznej akcji na terenie gminy Zabierzów rozdano 262 paczki! Paczki zostały sfi nanso-
wane przez Samorządowe Centrum Kultury, spakowane przez wolontariuszy i rozdane mieszkańcom 
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z każdego sołectwa w gminie Zabierzów. Akcja 
WielkaMOC spontanicznie rozrastała się z każdym 
dniem. Do wspólnego działania włączyli się senio-
rzy, sołtysi, panie z Kół Gospodyń Wiejskich, człon-
kowie Klubów Seniora oraz lokalne instytucje. Od 
partnerów i sponsorów otrzymaliśmy wiosenne 
kwiaty, słodkości,  podarunki i świąteczne stroiki. 
Ważnym elementem każdej paczki stały się wła-
snoręcznie tworzone kartki z życzeniami. Dosta-
liśmy setki kartek od dzieci ze szkół i przedszkoli, 
a także od pracowników różnych instytucji. Kartki 

i ozdoby podarowali nam również podopieczni 
DPS-ów, którzy przygotowali je w ramach terapii 
zajęciowej.  

Prezentów było tak dużo, że pakowanie zajęło 
nam kilka dni. Paczki tworzone z potrzeby serca 
trafi ły do mieszkańców naszej gminy, których to 
wskazali sołtysi i lokalni mieszkańcy. WielkaMOC 
ukryta jest w małych gestach. To była piękna ak-
cja! MOC pozostanie jeszcze na długo w sercach 
obdarowanych oraz tych, którzy pomagali ich ob-
darować. 

Katarzyna Mroczek

Znalezione 
w sieci
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