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1ZNAD RUDAWY

Ode mnie

Wiosna jest rodzaju żeńskiego
Wiosna – to Pani. Rodzaj żeński bez dowodów. Radosna, urocza, dystyngowana, niosąca nadzieję. 

Pani otoczona wianuszkiem sympa  i, jak dama, która wie, że może być podziwiana poprzez to, co zo-
stało Jej dopisane przez historię, tradycję, urodę i wiarę, że od Niej zależy szczęście wszystkich i każdego 
z osobna. To przecież ta pora roku wpisuje się w Dzień Kobiet, to właśnie w marcu kończy się zima, 
a zaczyna panowanie Wiosny. Słońce wstępuje w znak Barana, a to zdaniem astrologów jest począt-
kiem ekspansji i wszelkich karier ludzi inteligentnych i wytrwałych, którzy dobrze radzą sobie na wszel-
kich stanowiskach, przede wszystkim jednak tam, gdzie wymagana jest szybkość i śmiałość decyzji. 
W marcowym kalendarzu  poszukajmy imienin: Heleny, Kazimierza, Krystyny, Edwarda – bardzo niegdyś 
popularnych. Wreszcie Wiosna wyrzuca z domów rozleniwionych w czasie zimy działkowców, ogrodni-
ków i wszystkich, dla których prace polowe są rodzajem kontaktu z przyrodą. To właśnie te tematy zajmą 
w tym numerze gazety najwięcej miejsca.  Miłej lektury.  
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Ode mnie

Od dziada do cesarza 
wszystko żyje z gospodarza

Wiosna. Zazwyczaj z tą porą roku związane są radości i nadzieje. Słońce świeci dłużej, pod warun-
kiem, że nie przesłania nieba smog lub chmury. Jest cieplej. Jakbyśmy obudzili się wcześniej, wypoczęci. 
Czekamy na… Na co? Na Godota czekali kiedyś bohaterowie  Samuela Becke  a, jednak ani oni, ani my 
nie doczekaliśmy się przyjścia tej bliżej nieokreślonej postaci. Czy tak jest teraz? Niepoprawni optymiści 
– wierzymy, że bez naszego udziału, za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, skończy się pandemia, że 
ktoś za nas spłaci defi cyt państwa, że nienawiść wzajemna będzie jedynie słowem słusznie odesłanym 
do lamusa. A przede wszystkim, że czeka nas kolejny rok zdrowia, szczęścia, pomyślności, w domu zgody 
i radości, chleba i wszystkiego, co trzeba.

W czasach dawnych różnie bywało z nadejściem wiosny. Ożywiała się wieś. Pola przybierały inną 
barwę i strukturę. Podobno nie ma obecnie wielkich zgromadzeń, nie powinno być tych mniejszych rów-
nież, ale jakże to? Nie stanąć wśród rolników, nie porozmawiać na przykład na placu targowym o trudnej 
wiośnie w trudnych czasach? Można tam usłyszeć na przykład, że na działce czeka nas sprawdzenie sta-
nu drzew, trawnika, rabatek i krzewów, że najlepiej na wiosnę wykonać przycinanie agrestu i porzeczki, 
i że trzeba koniecznie wygrabić dokładnie liście,  jakie pozostały po jesieni i które śnieg przykrył zimą. Nie 
było czasu zrobić tego jesienią? Może nie było ochoty, więc teraz nie ma „zmiłuj się”. Czym handlować, 
gdy zabraknie towaru? A co w polu? Nie urośnie nic, bo niczego się nie zasiało. Teraz czekają nas wysie-
wy nasion cebuli, marchwi i pietruszki, ale przedtem trzeba koniecznie zabronować pole, by spulchnić 
i wygładzić glebę. Na razie wciąż jeszcze tematem pierwszoplanowym są rozmowy o pracach rolniczych, 
jeszcze częściej o pracach na działkach.

Można nie znać się zupełnie na pracach rolniczych, wyedukować się można, kiedy ma się okazję po-
słuchać rozmów rolników na placu targowym. To chyba jedyny zawód, w którym jeden fachowiec czy 
specjalista nie ukrywa przed innym swoich doświadczeń. Rozmowy są często podbarwione emocjami, 
bo wiedza wiedzą, oczekiwania oczekiwaniami, a i tak natura swoje zrobi: albo odwdzięczy się za dbanie 
o nią, albo przestanie wydawać plon.  Plac targowy nie ma urlopu, nie ma lekarskich zwolnień i stara 
się nie dostrzegać  pandemii. Jeść każdy musi.  Jedno musimy przyznać – tu bez potrzeby nakładania 
mandatów każdy dba o zachowanie ostrożności – ten co kupuje i ten co sprzedaje. Zdarza się, że ktoś 
zachowuje się zbyt lekkomyślnie, wtedy spotyka się z ostrą reprymendą.  Pojawiła się na tych placach 
nowa moda – wielu rolników i działkowców, po dokonaniu transakcji kupna czy sprzedaży, przypomina 
o dokładnym myciu owoców i warzyw. I to jest pocieszające. Przypatrując się życiu placu targowego 
ogarnia nas z jednej strony satysfakcja, że kultura współistnienia jest coraz wyższa, ale z drugiej strony 
zaczyna nas, może jeszcze nie przerażać, ale dołować wzrost cen. Towar na placach targowych staje się 
coraz droższy. Często na taki zarzut  można usłyszeć, że drożeje plac, bo drożeje wszystko, ano – jak to 
dawno zauważyli mędrcy – „każdemu swój krzyż zda się być najcięższy”. Jedno jest pewne: bez tego co 
rodzi ziemia, człowiek nie wyżyje. Rację miał już w XVI wieku Jan Kochanowski, kiedy pisał:  „Wsi spokoj-
na, wsi wesoła, który głos twej chwały zdoła”?

Witold Ślusarski
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Wydarzenia

Sesja Rady Gminy Zabierzów - 26 lutego 2021
W pierwszej części sesji omówiono i przyjęto 

plany pracy Rady Gminy i Stałych Komisji Rady na 
rok 2021. Rada postanowiła zająć się w kolejnych 
miesiącach, poza sprawami bieżącymi, następują-
cymi problemami: czystość i porządek na terenie 
gminy (marzec), działalność OSP, programy proz-
drowotne, polityka społeczna,  kulturalna i se-
nioralna (kwiecień), inwestycje drogowe, obiek-
ty komunalne (maj), fi nanse Gminy (czerwiec), 
ochrona środowiska, pozyskiwanie środków 
zewnętrznych (lipiec), zagospodarowanie prze-
strzenne gminy (wrzesień), edukacja, organizacje 
pozarządowe, sport (październik), sprawozdania 
z działalności poszczególnych Komisji (listopad), 
budowa obwodnicy Zabierzowa i przygotowanie 
budżetu na 2022 rok (grudzień).

Następnie Rada rozpoczęła dyskusję nad pro-
ponowanymi zmianami w budżecie gminy na 
2021 rok. Przedłożone zmiany zwiększą kwo-
tę defi cytu budżetowego w roku 2021 o kwotę 
13 113 tys. zł. Zwiększona kwota defi cytu zostanie 
pokryta w całości wolnymi środkami stanowiący-
mi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku 
bieżącym budżetu na koniec 2020 roku. Propo-
nowane zmiany nie powodują zwiększenia zadłu-
żenia gminy. Dzięki tym wolnym środkom można 
wprowadzić do budżetu dodatkowe 49 pozycji 
– będą to nowe zadania inwestycyjne lub przy-
spieszenie wykonywania zadań planowanych. 
Największe kwoty zwiększenia planu wydatków 
dotyczą następujących zadań: budowa budynku 
komunalnego i remizy OSP w Karniowicach, prze-
budowa drogi gminnej  nr 601712K w Aleksan-
drowicach, zakup działki nr 427 przy ul. Kolejowej 
w Zabierzowie, zagospodarowanie terenu wokół 
willi w Kochanowie, budowa strefy aktywnego 
wypoczynku na działce nr 240 w Więckowicach, 
ponadto nakładki bitumiczne na ul. Jurajskiej 
w Balicach, na ul. Narodowej w Brzeziu, na 
ul. Na Hektary w Brzoskwini, na ul. Rutki w Niego-
szowicach, na ul. Słoneczny Stok oraz ul. Uroczej 

w Nielepicach, na ul. Spacerowej w Pisarach, na 
ul. Źródlanej w Radwanowicach, na ul. Krakow-
skiej w Rząsce, na ul. Topolowej w Zabierzowie, 
na ul. Kościuszki i Widokowej w Zelkowie. Niema-
łe kwoty przeznaczono także na odwodnienie ulic 
i prace melioracyjne. W dyskusji radni zastanawia-
li się, czy wybrano dofi nansowanie właściwych 
inwestycji, np. czy potrzebna jest przeprawa mo-
stowa nad potokiem Bolechówka, czy nie lepiej 
zamiast jednego żelbetonowego, dużego mostu 
– wybudować dwa mniejsze, co korzystnie wpły-
nie na krajobraz Doliny Bolechowickiej. Kierownik 
Wydziału Inwestycji Konrad Maniak poinformo-
wał, że już w 2017 roku mieszkańcy zdecydowali 
o budowie jednego mostu, a wicewójt Bartłomiej 
Stawarz dodał, że zatwierdzony został już projekt 
budowlany i wszelkie zmiany opóźniłyby realiza-
cję inwestycji co najmniej o dwa lata. Radny Grze-
gorz Wąs optował za przyznaniem dodatkowych 
środków na dofi nansowanie rozbudowy szkoły 
w Brzeziu. Na tę inwestycję, która ma być reali-
zowana w ciągu 2 lat, przyznana jest kwota 2 mln 
700 tys. zł. W głosowaniu zmiany w budżecie przy-
jęte zostały w proponowanym pierwotnie zapisie.

W porządku obrad sesji znalazła się kwes  a 
odpłatności za korzystanie ze stadionu sporto-
wego w Szczyglicach i boiska wielofunkcyjnego 
w Zabierzowie. Gmina Zabierzów w czerwcu 2009 
otwarła boisko wielofunkcyjne typu Orlik – Sta-
dion Sportowy w Szczyglicach im. Orłów Górskie-
go, zaś w grudniu 2010 – boisko wielofunkcyjne 
Orlik w Zabierzowie położone przy ul. Szkolnej 
2. Obydwa obiekty przyporządkowano Ośrodko-
wi Sportowo – Rekreacyjnemu w Zabierzowie. 
W pierwszej dekadzie funkcjonowania obiektów, 
korzystanie z nich było nieodpłatne i powszech-
ne, co było wymogiem programu fi nansowane-
go z budżetu państwa. Obecnie, po zakończeniu 
tego okresu, utrzymanie stadionów musi przejąć 
na siebie OS-R i gmina Zabierzów. Koszty funk-
cjonowania obiektów to nie tylko wynagrodze-
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nia pracowników, ale też energii elektrycznej 
(w tym oświetlenia), wody oraz utrzymania 
obiektów w należytym stanie. OS-R w Zabierzo-
wie jest zakładem budżetowym, a więc co naj-
mniej 50% kosztów musi pokrywać z własnych 
dochodów. Pozostała część kosztów pokrywana 
jest z budżetu gminy. Wprowadzenie odpłatności 
za korzystanie z obiektów sportowych  zmniejszy 
obciążenie gminy oraz wydatki OS-R. Opłaty za 
korzystanie z boisk Orlik wprowadza obecnie wie-
le samorządów miast i gmin. W podjętej na sesji 
uchwale zapisano, że korzystanie z Orlików pozo-
staje nieodpłatne dla dzieci i młodzieży z terenu 
gminy Zabierzów do czasu ukończenia szkoły po-
nadpodstawowej – zarówno dla indywidualnych 
młodych sportowców, jak i dla uczestników i or-
ganizatorów zajęć sportowych lub rekreacyjnych, 
a także zajęć edukacyjnych prowadzonych przez 
placówki oświatowe z terenu gminy Zabierzów. 
Korzystanie z Orlików przez osoby dorosłe podle-
ga opłacie. Ustalono, że dla mieszkańców gminy, 
drużyn i klubów sportowych z naszej gminy opłaty 
będą niższe niż dla osób spoza gminy Zabierzów. 
Dotyczy to zarówno boiska do piłki nożnej i do ko-
szykówki, jak i kortów tenisowych.

Ze względu na pandemię, przedsiębiorcy pro-
wadzący działalność gastronomiczną znaleźli się 
w trudnej sytuacji fi nansowej, spowodowanej 
zamknięciem branży gastronomicznej i niemal 
całkowitym spadkiem dochodów. Pomimo nało-
żonych odgórnie ograniczeń, przedsiębiorcy zo-
bowiązani są przepisami wynikającymi z ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu al-
koholizmowi do dokonania opłaty za korzystanie 
z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w ściśle określo-
nych terminach. W dniu 26 stycznia 2021 wszedł 
w życie przepis nowelizujący zapisy ustawy, umoż-
liwiający zwolnienia z części opłaty za korzystanie 
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia w miejscu  sprzeda-
ży. Jednak do tego czasu pierwsza rata opłaty lub 
cała opłata została już wniesiona przez przedsię-
biorców. Rada Gminy Zabierzów, wychodząc na-
przeciw oczekiwaniom branży gastronomicznej 

w naszej gminie, uchwaliła zwolnienie dla przed-
siębiorców prowadzących  sprzedaż napojów al-
koholowych przeznaczonych do spożycia w miej-
scu  sprzedaży w wysokości 1/3 opłaty rocznej. 
Przedsiębiorcy, którzy jednorazowo uiścili opłaty 
za 2021 rok w terminie do 31 stycznia 2021, uzy-
skają zwrot części opłaty w wysokości 1/3 opła-
ty należnej za ten rok. Przedsiębiorcom, którzy 
uiścili I ratę, przysługuje jej zwrot lub zaliczenie 
na poczet kolejnych opłat należnych w roku 2021. 
Zwrot części opłaty następuje na wniosek przed-
siębiorcy.

Lucyna Drelinkiewicz

 Porządki wiosenne
Wiersz o wiośnie,
Na której wszystko rośnie.
Trzeba zrobić porządki:
Wymalować grządki,
Najlepiej nad ranem
Azotoksem lub fosforanem,
Na niby
Przeorać skiby
Barchany
Odesłać do mamy,
Szyby wymienić
Przy pomocy kamieni,
Zdjąć z pajęczyny
Schwytane tam dziewczyny,
Z okopów
Powyciągać chłopów,
Poskracać mini,
Usztywnić bikini,
Umyć auto?
Chyba nie warto…

Tyle jest prac na wiosnę;
Poczekam aż syn dorośnie…

Witold Ślusarski
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Felieton

Wiem, że ten tekst 
wielu osobom się nie 
spodoba. Trudno, będę 
się musiała z tym pogo-
dzić. Z pewnością nie 
pierwszy to raz, kiedy 
poruszane przeze mnie 
tematy budzą kontro-
wersje.

Ale do rzeczy. Śniegi już zeszły, nadchodzi wio-
sna i zbliża się czas wypalania traw.

Wiele osób uważa, że wypalanie traw jest 
wspaniałym sposobem na użyźnianie gleby i po-
zbycie się wszelkiego tak zwanego „robactwa”.

Nie jest to zgodne z prawdą. Wypalanie traw 
i nieużytków prowadzi do przerwania naturalne-
go procesu rozkładu masy biologicznej, tak po-
trzebnej do tworzenia warstwy próchniczej, która 
stanowi naturalny nawóz. Zahamowana zostaje 
też asymilacja azotu z powietrza. W trakcie spa-
lania do atmosfery przedostaje się wiele substan-
cji chemicznych, szkodliwych dla zwierząt i ludzi. 
Wypalanie traw powoduje też corocznie wiele 
pożarów, które, wymykając się spod kontroli, nie-
jednokrotnie pozbawiają ludzi dachu nad głową, 
a czasami też i życia. W każdym roku w pożarach 
traw giną ludzie.

Z danych Głównej Komendy Straży Pożarnej 
wynika, że 94% pożarów łąk powodują ludzie.

Słyszy się często opinię, że w czasie pożaru łąki 
tak zwane „żyjątka” chowają się głębiej w glebie 
i dzięki temu mogą przetrwać pożogę. Niestety, 
nie jest to prawda. Temperatura gleby w czasie 
pożaru może osiągać nawet 10000 C. W ogniu gi-
nie bardzo wiele pożytecznych owadów, co pro-
wadzi do zakłócenia równowagi biologicznej eko-
systemu, gdzie pojawił się pożar. Giną mrówki, 
biedronki, dżdżownice, palą się jaja i larwy wielu 
owadów, prowadząc do zubożenia mikrofauny na 
tym terenie. Czy wiecie, że jedna kolonia mrówek 
może zniszczyć rocznie do 4 milionów szkodli-

Nie zabić wielkanocnego zajączka
wych owadów!? Pszczoły i trzmiele, które zginą 
w pożarach i dymie, nie zapylą roślin, obniżając 
plony.  Nierzadko giną też wykocone wiosną zają-
ce, zagładzie ulegają gniazda ptaków, zakładane 
wśród traw i zarośli, w tym tak lubianych przez 
wszystkich skowronków oraz bażantów, kuropatw 
i przepiórek, ich jaja i pisklęta. Giną krety, wije, ni-
cienie i nornice oraz wiele mikroorganizmów gle-
bowych, niezbędnych do wytwarzania próchnicy. 
Pożary zagrażają też innym zwierzętom polnym 
i leśnym, jak np. sarny, dziki, lisy, borsuki, kuny 
i wielu innym gatunkom.

Według danych Państwowej Straży Pożarnej 
w Polsce notuje się stały wzrost liczby pożarów, 
spowodowanych wypalaniem traw. W 2016 r. za-
notowano ich 36 442,  w 2017 – 38 634, w 2019 
– 55 912, a do końca kwietnia ubiegłego roku – 29 
993 pożary.

Udowodniono, że zniszczenie agrocenoz i ist-
niejącego w nich życia biologicznego powoduje 
spadek plonowania traw o 5 – 8%, a nawet do 
30%. Na wypalonych miejscach najszybciej od-
radzają się chwasty, gdyż inna roślinność zostaje 
zniszczona, a pozostałe w glebie nasiona chwa-
stów, bardziej odpornych na niekorzystne wa-
runki niż rośliny szlachetne, mają wtedy pole do 
popisu. Poza tym spalona trawa w formie popiołu 
jest bardzo łatwo wywiewana z powierzchni gle-
by przez wiatr lub zmywana przez deszcze, nie 
spełniając, wbrew wielu opiniom, roli naturalne-
go nawozu.

Wypalanie traw nie tylko jest niebezpieczne, 
ale też prawnie zabronione.

Reguluje to Ustawa z dn. 16.04. 2004 r. 
o ochronie przyrody (Dziennik Ustaw z 2009 r. 
Nr 151, poz. 1220 z późniejszymi zmianami), art. 
24: „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nie-
użytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków 
kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”; art. 
131: „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, 
pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub 
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szuwary...-podlega karze aresztu lub grzywny”; 
art. 30, ust. 3 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. 
o lasach (Dziennik Ustaw z 2011 r., Nr 12, poz. 59 
z późniejszymi zmianami): „w lasach oraz na te-
renach śródleśnych, jak również w odległości do 
100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czyn-
ności mogących wywołać niebezpieczeństwo, 
a w szczególności:
1. rozniecania ognia poza miejscami wyznaczo-

nymi do tego celu przez właściciela lasu lub 
nadleśniczego

2. korzystania z otwartego płomienia
3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozo-

stałości roślinnych”.
Nieprzestrzeganie tych zakazów grozi karą 

aresztu lub grzywny nawet do 5000 zł, a w przy-
padku spowodowania pożaru w wielkich rozmia-
rach pozbawieniem wolności od roku do 10 lat, co 
oczywiście regulują odpowiednie zapisy Ustawy.

Zakaz wypalania traw jest też jedną z zasad 
„Wymogów dobrej kultury rolnej”, a nieprzestrze-
ganie ich grozi zmniejszeniem o 3% należnej wy-
sokości wszystkich rodzajów dopłat bezpośred-
nich.

Jeszcze chwila, a będziemy obchodzili Święta 
Wielkanocne. Z pewnością każdemu z nas z Wiel-
kanocą – oczywiście oprócz obrzędów religijnych 
– kojarzy się miły, poczciwy zajączek. Zajączek, 
według tradycji, symbolizuje wiosnę, odradzającą 
się przyrodę, budzenie się natury do życia, wital-
ność oraz płodność i szczęście. Zając podobno śpi 
z otwartymi oczami (myśliwi nazywają je „trzesz-
cze”) i dzięki temu jako pierwsza istota na ziemi 
zobaczył Zmartwychwstałego Chrystusa. Jest też, 
obok baranka, symbolem ofi ary dla Boga, dlatego 
przypisuje mu się również szlachetność.

Czyż to nie jest urocze zwierzątko? I miałoby 
zginąć w płomieniach, bo w jesieni nie wykoszono 
traw i nieużytków, a teraz najłatwiej je podpalić 
i mieć „kłopot z głowy”?

Przygotowując się do Świąt, pomyślmy też 
o naszych braciach niniejszych, którzy mogą nam 
dać tyle pożytku i radości i – nie zabijmy zajączka!

Na nadchodzące Święta Zmartwychwstania 

Pańskiego życzę wszystkim Szanownym Czytelni-
kom zdrowia, pogody i radości z odradzającego 
się życia oraz spokoju i nadziei, że wraz z wiosną 
wszystko się na dobre odmieni.

Hanna Czaja-Bogner
Źródła:

• „Wypalanie traw i nieużytków – niebezpiecz-
ne i zabronione”. Biul. Inf. Gminy Prażmów, 
29.04.2020

• Zespół BNP Paribas,  „Wypalanie traw – rytuał, 
który szkodzi”, 4.08.2020

• Joanna Radziewicz „Nie wolno wypalać traw”, 
Elektroniczny Magazyn Rolniczy, Ekologia 
i Środowisko, nr 49, maj-czerwiec

Znalezione 
w sieci
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Wydarzenia - wspomnienie

Z Zabierzowa w świat 
– niedokończona podróż wybitnego wiolonczelisty 
Dominika Połońskiego 

Świat otwierał się przed nim cały. Był wiolonczelistą światowego for-
matu, o czym świadczyły liczne nagrody w pres  żowych konkursach, 
m.in. New Talent, konkursu im. D. Danczowskiego, konkursu Yamaha 
Music Founda  on, Międzynarodowego Konkursu im. A. Tansmana czy 
też konkursu im. W. Lutosławskiego w Warszawie. Był też laureatem Paszportu Polityki 2003 roku oraz 
laureatem nagrody Fryderyk 2006. Jako solista i kameralista miał w swoim dorobku wiele nagrań radio-
wych dla wytwórni fonografi cznych: Sony Classical, Polskie Nagrania, Dux. Wiolonczela była dla niego 
instrumentem, z którego potrafi ł – jak pisali krytycy muzyczni,  wydobywać „aksamitne barwy dźwięku”. 

 W świat wielkich artystów wyruszył z Zabierzowa, 
gdzie mieszkali Jego rodzice i dziadkowie. Chętnie 
też wracał do niego nie tylko po wspomnienia, ale 
także by prowadzić zajęcia na Krakowskiej Akademii 
Muzycznej, której był wierny do samego końca. Spe-
cjalnie dla Niego komponowali tacy twórcy jak: Ar-
tur Zagajewski, Sławomir Kaczorowski czy Olga Hans 
i Sławomir Zamuszko. Jego niewątpliwą karierę prze-
rwała śmiertelna choroba, która zabrała mu spraw-
ność Jego lewej ręki. W historii światowej wioloncze-
listyki zapisał się jako jedyny w świecie  artysta, który 

nie tylko potrafi ł grać na tym instrumencie jedną ręką, ale też , że nadal czarował melomanów prawdzi-
wą maestrią gry. Dominik P ołoński znany był dobrze krakowskiemu środowisku teatralnemu, angażował 
się w działalność Instytutu Teatralnego podczas Krakowskiego Salonu Poezji. 

Miał 41 lat, gdy zmarł 20 czerwca 2018 roku.
Właśnie ta rocznica stała się okazją dla związanej z Nim Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta 

Bacewiczów w Łodzi, która w dniach 26-28 marca, organizuje (z powodu epidemii) zdalnie I Ogólnopol-
ski Konkurs Wiolonczelowy im. Dominika Połońskiego. Do udziału w konkursie zakwalifi kowano 45 stu-
dentów o specjalnoś ci wiolonczela z polskich uczelni muzycznych. Na program i formę  konkursu złoż ą 
się  30 minutowe utwory na wiolonczelę solo lub ze stowarzyszeniem fortepianu z dowolnie wybranych 
utworów. Laureatowi głównej nagrody zostanie przyznany tytuł „Indywidualnoś ć  Wiolonczelowa 2021”. 
Jak powiedziała inicjatorka konkursu prof. Agata Jarecka: z historii Dominika każdy artysta może czerpać 
lekcję.

Wydarzenia konkursowe poprzedzi Ogólnopol-
ska Konferencja Naukowo-Artystyczna: „Wioloncze-
la – przeszłość i teraźniejszość” z dwoma wykładami 
i spotkaniem „Wspomnienia o Dominiku Połoń skim”. 
Przebieg imprez będzie transmitowany na kanale 
YouTube Akademii Muzycznej w Łodzi:  
www.youtube.com/akademiamuzycznalodz.

gazeta03.indd   7gazeta03.indd   7 22.03.2021   09:43:1122.03.2021   09:43:11



ZNAD RUDAWY8

Głos z kościoła o świętach

Świętowanie świeckie, 
czy świętowanie z wiary?

Świat, który nas otacza; ludzie, których znamy; przyroda w swoich ciekawych i różnorodnych odsło-
nach; okoliczności powtarzające się cyklicznie – to wszystko sprawia, że odnosimy wrażenie natural-
ności i oczywistej naszej przynależności do tego świata. Wydaje się, że już nic nie może nas zaskoczyć, 
a jednak w swojej ludzkiej ciekawości czekamy na coś nowego, intrygującego, odkrywczego. Podobnie 
jest ze świętowaniem, tym religijnym i tym świeckim. O tym drugim coraz częściej słyszymy, bowiem do 
przestrzeni publicznej przebijają się głosy sławiące świeckie życie. Świeckie, choć nie pozbawione świę-
towania. Czyżby głosiciele takich poglądów czuli, że nie można odbierać ludziom przeżyć religijnych? 
Odrobina inteligencji właśnie na to wskazuje. Jednak, czy religijność ludzi bierze się sama z siebie? Oczy-
wiście, że nie. W zależności od światopoglądu, różnie ją tłumaczymy. Największe religie świata, wskazu-
ją na odniesienie człowieka do Boga i odwrotnie. Dla chrześcijan sprawą zasadniczą  jest wewnętrzna, 
wrodzona religijność rozumiana jako odkrywanie w człowieku stwórczej ręki Boga. Wiemy, że na Jego 
obraz i podobieństwo jesteśmy stworzeni. Nic więc dziwnego, że człowiek zwraca swój umysł i swoje 
serce właśnie do Boga. Paradoksalnie nawet wtedy, gdy nie wierząc w Niego stara się znaleźć argumen-
ty dla swojej niewiary. Jedni wierzą, inni szukają. Tak było i tak zawsze będzie z człowiekiem zmagają-
cym się z życiem. Przed nami Święta Wielkanocne. Któreś już w naszym życiu i drugie w rzeczywistości 
pandemii. Czym teraz żyjemy? Już pewnie w ciągu tego roku zdołaliśmy dokonać przeglądu naszego 
dotychczasowego życia religijnego. Już sprawdziliśmy, czego nam brakuje, a czego z chęcią i przy okazji 
się pozbyliśmy. Problem tylko w tym, czy w tym wszystkim odnaleźliśmy Tego, który oddał życie i zmar-
twychwstał. Dokładnie tak. On – Chrystus jest w tym wszystkim najważniejszy. Żadne świętowanie nie 
ma sensu, jeśli jest tylko rytualnym, cyklicznym powtarzaniem przyzwyczajeń. W obliczu takiej postawy, 
okaże się za chwilę, że jest nam wszystko jedno, co świętujemy i Kogo czcimy. Jeśli ktoś chce nowych, 
świeckich świąt, oczywiście ma do tego prawo. Jakie wartości, takie świętowanie. Każdy musi dokonać 
wyboru sam. Przykre jest jednak to, że próbuje się reformować nasze Święta, ingerując bardzo mocno 
w tradycję katolicką. Pewnie jest wiele spraw do przemyślenia i poprawienia, ale podstawowego rdze-
nia naszego świętowania nie trzeba zmieniać. A nawet więcej, nie wolno tego robić, ponieważ byłoby 
to naruszeniem naszej doktryny, stanowiącej fundamentalną podstawę wiary. W obecnych czasach nie 
tyle należy się skupiać na zwalczaniu różnych świeckich propozycji, ile na prawdziwym – biblijnym i kate-
chetycznym – odnowieniu rozumienia i pojmowania podstawowych prawd wiary. Bez wrogości wobec 
innych, z prawdziwym zaangażowaniem w codzienne sprawy, trzeba funkcjonować we współczesnym 
świecie. Świadectwo, jako nośnik naszych przekonań zrobi więcej, niż jakiekolwiek nauczanie i łajanie 
ludzi. W Świętach Wielkanocnych, jak w soczewce, skupiają się najważniejsze prawdy wiary katolickiej. 
O  nich się uczymy od dziecka i możemy, jeśli tylko chcemy, zgłębiać je przez całe życie. Ewangelia jest 
źródłem wiedzy o Chrystusie. Niby ją znamy, niby czytamy… To za mało. Czas zacząć czytać i konkretnie 
wdrażać w życie. Jest wymagająca, owszem, ale jest też jedyną Księgą prawdy o człowieku. Wszech-
obecny relatywizm najbardziej zagraża ludziom. Już nie wiemy nic pewnego. Wszystko może być, albo 
i nie. Tak się nie da żyć. To jest droga do zupełnego oduczenia ludzi myślenia. Szukaj więc nauczyciela. 
Ośmielam się przypomnieć, że On już był na tym świecie, już nauczał, już uzdrawiał. W Kościele, czyni to 
nadal. I nadal mówi: „Jeśli chcesz, pójdź za mną”. Święta Wielkanocne, to nic innego, jak kolejny krok za 
Nim. Ja próbuję zrobić ten krok, a Ty?  

Błogosławionych Świąt! 
 ks. Robert Pochopień
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Refl eksje

 Światu trzeba światła i chleba
Podobno  „nie samym chlebem człowiek 

żyje”, ale spróbuj człowieku żyć bez chleba. 
Nie ma w przeszłości piękniejszych, bo naj-
prawdziwszych, najbardziej emocjonalnych 
opowieści, poetyckich uniesień czy tragicz-
nych skojarzeń niż o chlebie. Przemija uro-
da i miłość,  na nic pełne złota bankowe  sej-
fy. Ani ich przecież nie posmakujesz, ani nie 
mają zapachu… „Smaczny chleb z solą, gdy 
jem go z rodakiem” – śpiewa Bardos – bo-
hater pierwszej polskiej opery „Krakowiacy 
i górale”… Można wciąż spotkać na Podha-
lu zapewnienie gazdów, że najlepiej sma-
kuje kromka chleba po… obiedzie. „Chleb 
i woda – to nie ma głoda” – słychać jesz-
cze tu i ówdzie, zwłaszcza wśród starszego 
pokolenia. Średnie pokolenia pamiętają 
zapewne jak smakuje chleb posmarowa-

ny wiejskim masłem, musztardą, posypany cukrem, polany kilkunastoma kroplami śmietany lub wody, 
natarty czosnkiem. Wpisuje się w to śpiewana jakże często pieśń górala, co to musiał opuścić ziemię 
ojczystą: „Góralu, czy ci nie żal /odchodzić od stron ojczystych?”.  I cóż ów góral odpowiedział: „Ha, 
darmo, kiej trzeba! Dla chleba, panie, dla chleba”. Opowiadano mi, jak to podczas występów polo-
nijnych zespołów w Chicago, polski wykonawca piosenki doprowadzał do łez najstarszych słuchaczy 
i widów kiedy śpiewał:  „Miło tupać w polską ziemię, wszakże to jest ziemia nasza; tutaj polskie wzrosło 
plemię, tu się rodzi chleb i … kasa”. Nic dziwnego, bo w Ameryce między chlebem, a kasą wielkich różnic 
nie ma. Ilekroć jest mowa o polskim chlebie, zawsze wspomina się fragment poematu Marii Konopnic-
kiej: „Pan Balcer w Brazylii”, nikt bowiem tak przejmująco nie opisał tęsknoty za nim jak właśnie Konop-
nicka:  „My z płaczem  dzielim  chleb jak opłatek”. Kiedyś chłop wychodząc w pole do koszenia traw, 
do żniw czy do orki zabierał ze sobą pajdy chleba, najczęściej zawinięte w kawałek płótna oraz dzban 
mleka. To był jego całodzienny posiłek, no – czasem kobiety doniosły mu żur z ziemniakami, do którego 
chleb był dodatkiem, jak dziś dodatkiem jest kiełbasa.

W tym zwariowanym świecie coraz częściej – w tym cała nadzieja – odwoływać będziemy się do 
tradycji, do historii, w której krakowski chleb był rarytasem na wielkich dworach  Europy i w ciasnych 
izdebkach wiejskich chałup. Jak wszystko w życiu zależy od ludzi, którzy mają wiedzę, pasję i kochają 
swoją pracę, za którą stoi uznanie i wdzięczność tych, którzy z ich pracy korzystają… A te kilka słów 
o chlebie piszę, boć nie ma lepszej okazji. Przed nami Święta Wielkanocne, w koszyczkach świątecznie 
przystrojonych zawsze znajduje się choćby kromka chleba, a bywa, że cały bochenek, który potem już 
przy świątecznym śniadaniu trzeba koniecznie ucałować, by być w zgodzie z polską tradycją i podzięko-
wać Bogu za dar chleba naszego powszedniego.

Witold Ślusarski
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Trochę historii
Od naszego korespondenta z Austrii

Pióro i gaza - Tanzenberg
Jak okiem spojrzeć – idylla. Stoję na parkingu 

przed kościołem. Nie wiadomo dlaczego tu stoi. 
Nie ma domostw, siatki dróg, uliczek. Mała dziura 
Tanzenberg, wielka świątynia. Dookoła wspaniały, 
przejmujący swoją ciszą pejzaż. Na lekkim wznie-
sieniu  wybudowano nawet coś, co w przewod-
nikach po austriackiej Karyn  i nazywają  Schloss. 
Do prostej fasady zamkowego internatu przytula 
się kościół. Nie jest w swym neoromańskim sty-
lu ładny, ma dziwny w naszym odczuciu kolor. 
A jednak przybywają tu tłumy. Z powodu wnętrza. 
Akurat dziś nie ma tłumów.

Myślę, iż od jesieni 2019 są już co najmniej 
dwa powody, aby tu pielgrzymować turystycznie. 
Dziwię się, iż nadal brak tu strzałek lub informacji 
dla zdezorientowanych przybyszy: „Do klasy Pete-
ra Handke” albo „Do ławki w kościele, gdzie Peter 
Handke zawsze siedział w trakcie mszy świętej”. 
Nie ma. Zatem idę na wewnętrzny podworzec, ci-
chy latem, bez hałasującej młodzieży na pauzach. 
Staję obok donicy z kwiatami, oparty o kamienną 
balustradę. Przede mną prostokąt dziedzińca, za-

dbane  klomby, kwiaty, pośrodku mała fontanna, 
trawa, żwir.

Tu w latach 1954-1959 kształcił się młody Pe-
ter Handke, późniejszy laureat literackiej Nagrody 
Nobla 2019. Otrzymał ją wraz z Olgą Tokarczuk. 
Los ich literacko  połączył. Tęgie mózgi debatują 
od tej pory: czy są jakieś punkty styczne, wspólne 
mianowniki między Austriakiem i Polką? Myślę, iż 
są, ale ramy mojego reportażu z karynckiej wioski 
Tanzenberg nie pozwalają na komparatystyczne  
dywagacje i komentarze literackie.

Gęsta, niesamowita cisza. Nie ma tłumów, pra-
gnących jak ja zobaczyć to miejsce, w którym on 
jeszcze przed maturą, w wieku 16 lat, pisał już 
swe wspomnienia „Mein Leben”, czyli „Moje ży-
cie”, mieszczące się na 16 kartkach papieru. Ro-
bił to w ciasnej sali internatowej, po odrobieniu 
zadań domowych z niemieckiego, greki, łaciny, 
angielskiego i paru innych przedmiotów. Tych ję-
zyków uczył się kilka lat.

Pewnego dnia Handke nagle, tuż przed maturą, 
zabrał stąd jednak swe manatki i życie. Z walizka-
mi wywiózł marzenia i plany na przyszłość. Przed-
tem wędrował po polach ze swym nauczycielem, 
fi lologiem. Nazywał się Reinhard Musar. Pedagog 
dostrzegł wielki talent literacki u chłopca o imie-
niu Piotr. Doradzał mu jak ma pisać. Pewnego 
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Trochę historii

Nasze sąsiedztwo

wieczoru powiedział mu: – Dotychczas zdawałeś 
każdą klasę co roku jako najlepszy. Masz wielki 
talent. Po maturze powinieneś studiować prawo. 
Kiedy zdobędziesz dobrą posadę jako prawnik, 
będziesz miał dużo czasu na pisanie twoich lite-
rackich tekstów.

Scenariusz nauczyciela nie został urzeczy-
wistniony. Opiekunowie w internacie kontrolo-
wali wówczas chłopców przy odrabianiu zadań. 
Tak, chłopców, bowiem dziewczęta przyszły jako 
uczennice do tej szkoły przyklasztornej dopiero 
w 1971 roku! Okazało się wnet, iż Peter Handke 
czytuje mnóstwo książek, w tym  także autorów 
o znanych nazwiskach. Ale lektury tych książek za-
braniał regulamin internatu! O tym wychowanek 
nie wiedział. Pod jego łóżkiem znaleziono tomy 
napisane przez takich pisarzy jak: William Faulk-
ner – za dużo okrucieństwa, opis braku skrupu-
łów i dekadencja; Georges Bernanos – opisujący 
drapieżnie konfl ikty duchowe, na przykład księży 
katolickich; Graham Greene – z jego pogmatwaną 

homoseksualnie problematyką etyczno-religijną. 
Doceniono wprawdzie olbrzymi głód nienasyco-
nego młodego czytelnika, jednak zganiono za wy-
bór autorów. Taki trochę Index librorum prohibi-
torum…

Siedzę w szkolnym kościele Piotra Handke. Je-
stem nadal we wsi Tanzenberg, gdzie o mało co 
Handke stałby się maturzystą. Dawno już   nie ma 
tu jego rocznika. Normalny bieg życia.

Opuszczam kościół. Na tarasie znowu zanu-
rzam się w symfonię natury: cała dolina Zollfeld 
rozbrzmiewa zielenią, niebo zaczyna mrużyć 
światło, chmury przebiegają po swoim boisku 
w nieustannym treningu coraz wolniej, słońce 
kończy swą regularną pracę.

A jutro? Jutro wszystko od nowa: życie, sztu-
ka, problemy, rany z bandażami i bez. Chropawa 
struktura życia. Gaza delikatna jak nasza egzy-
stencja.

Wiesław PIECHOCKI 
Tanzenberg, Karyn  a, AUSTRIA 2021

Ruiny zamku w Tenczynku
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Dzień Kobiet

Skromnie, 
ale zawsze z szacunkiem

Tegoroczne ob-
chody Dnia Kobiet 
miały kameralny cha-
rakter. Panie, a jakże, 
otrzymały kwiaty od 
mężczyzn, czasem 
dodatkowo  pude-
łeczko czekoladek. 
Nie zabrakło zwy-
czajowych życzeń. 
W tym roku były to 
głównie życzenia 
zdrowia. Nie odnoto-
wano wielkich spo-
tkań w gronie kilku-
dziesięciu osób, nie 

było długich rozmów – jak to zwykle bywało. Takie mamy czasy 
– można by sparafrazować klasyka. Najważniejsze, że nie zapo-
mniano, co się naszym p aniom należy. W Rudawie, na przykład, 
spotkały się reprezentantki wszystkich organizacji kobiecych 
z całego sołectwa. Oprócz kwiatów redakcja Znad Rudawy prze-
kazała paniom kolekcję kilkudziesięciu książek kucharskich z róż-
nych części świata. A kwiaty otrzymały panie z rąk radnego Jana 
Surówki, sołtysa Marcina Cieślaka i przewodniczącego Gminnej 

Rady Senio-
rów Andrzeja 
K o r z y c k i e -
go. Wkrótce 
można się bę-
dzie pewnie 
spodziewać, 
że na stołach, 
gdy tylko mi-
nie pande-
mia, pojawią 
się smakołyki, 

jakich do tej pory jeszcze nie było. Podobne spotkanie odbyło 
się również w Więckowicach. Tu paniom kwiaty wręczył sołtys 
i radny gminny Adam Wierzbicki.

Kobietom 
kwiaty 
za dwa etaty

Nikt i nic nie pokona kobiet. Już 
Mikołaj Rej pisał: „Nie to jest mą-
dry, co wiele spraw umie, lecz co 
złe z dobrym rozeznać rozumie”. 
Nie wdaj się w dyskusję z kobietą, 
bo zawsze przegrasz; przecież od 
wieków wiadomo, że „gust kobiet, 
pogody jesienne – wszystko to od-
mienne”. Jest podejrzenie, w co ja 
osobiście nie wierzę, że Dzień Ko-
biet wymyślili mężczyźni, by jed-
nym w roku kwiatkiem usprawiedli-
wić się za rok cały i zapewnić sobie 
przychylność na wszystkie dni po-
zostałe. Najlepsze, co Bóg stworzył 
i dał ludzkości w prezencie, to wła-
śnie kobieta. To ona przejmuje na 
siebie wszystkie obowiązki zapew-
niając rodzinie spokój i pewność. 
Zdarza się, że czasem odchodzi, 
takie Jej prawo, co feministki wy-
walczyły, nie przewidując skutków. 
Humanum est labi, bośmy ludzie 
słabi. Już Grecy w starożytności do-
wodzili, że „dopóki człowiek żyje, 
wszystkiego winien się spodzie-
wać”. Wdzięczni za wszystko, co ro-
bią za nas i dla nas.

 Drogie Panie. Życzymy WAM – in 
gremium – dużo zdrowia i radości, 
ale żeby do końca nie poddać się 
bez walki, ogłosiliśmy niedawno 10 
marca Dniem Mężczyzn! Musi być 
przecież równowaga w przyrodzie 
i w życiu. Kobietom kwiaty za dwa 
etaty. Mężczyznom wszystkiego na 
co… pozwolą im Panie! 
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Nie wiemy co to samotność

Pandemiczna sytuacja, brak bezpośrednich 
kontaktów z ludźmi, troska o własne zdrowie 
i zdrowie rodziny powoduje, że my seniorzy do-
tkliwie to odczuwamy, zwłaszcza ci, którzy zrze-
szeni są w klubach seniora, gdyż nagle zostali od-
cięci od realizacji wszelkich zamierzeń i planów 
zarówno tych, które były kierowane do seniorów 
z zewnątrz, jak i tych, jakie powstawały w naszych 
głowach.

W zasadzie sposoby wypełniania czasu wolne-
go, którego w czasie pandemii mamy w nadmia-
rze, jak również przed tym katastrofalnym okre-
sem, zależne są od wielu czynników.

Otóż do bycia seniorem trzeba przygotowywać 
się już w czasie aktywnej pracy zawodowej, aby 
po przejściu na emeryturę nie popaść w przygnę-
bienie, że nagle jestem  wyizolowana z dotychcza-
sowego życia i nie mam żadnych planów na wyko-
rzystanie czasu wolnego. Dlatego też my seniorzy, 
zwłaszcza w obecnym okresie, powinniśmy szu-
kać i odkrywać w sobie zalążki różnych zaintere-
sowań i pasji, które w młodości może kiełkowały, 
ale ograniczenia czasowe nie pozwalały nam na 
ich rozwijanie, a może doszukamy się i takich, co 
do istnienia których dotychczas nie mieliśmy na-
wet pojęcia.

Jeżeli senior nie znajdzie w sobie takiej iskry 
bożej, a do tego jeszcze nie korzysta z Internetu, 
nie czyta książek, nie rozwiązuje krzyżówek, nie 
ha  uje, nie szydełkuje, lub nie robi innych rzeczy, 
które pozwoliłyby mu wypełnić czas leniwie peł-
zających, monotonnych i szarych dni, wówczas 
może popaść w depresję, a w najlepszym razie 
odczuwać przygnębiającą samotność.

Mam jednak nadzieję, że takich seniorów 
w naszej gminie nie jest zbyt wielu.

Wprawdzie nie posiadam szerszej wiedzy na 
ten temat, ale mając kontakty z seniorami zrze-
szonymi w naszym Klubie z mojego najbliższego 
otoczenia mogę jednoznacznie stwierdzić, że nie-
którzy z nich, korzystając z wolnego pandemicz-
nego czasu, realizują swoje plany.

Wymienić tu mogę takie osoby, jak Wiesia Da-
nielewska, która włożyła mnóstwo swojego czasu 
i energii w zorganizowanie Mini - Orszaku Trzech 
Króli. W chwili obecnej przygotowuje teksty roz-
ważań podczas Drogi Krzyżowej, którą członkowie 
Klubu „Złota Jesień” corocznie prowadzą w Wiel-
ki Piątek. Wykonuje również piękne obrazki z su-
chych kwiatów i traw, a także robiła stroiki świą-
teczne dla seniorów podczas akcji organizowanej 
przez Centrum Kultury i Fundację LIS pod nazwą 
„WszechMoc”.

Hania Nowak, która od zawsze interesuje się 
przywoływaniem odległych czasów, aby ocalić je 
od zapomnienia, tworzyła kroniki, drzewa gene-
alogiczne swojego rodu, a obecnie pisze książkę, 
w której opisuje historię swojego życia.

Wiesiek Olek tworzy wiersze i piosenki, które 
ukazują się w lokalnej prasie i na Facebooku, ko-
mentując w ten sposób bieżące wydarzenia, tym 
samym dając wyraz swojej akceptacji, bądź nega-
cji aktualnych zagadnień nurtujących społeczność 
nie tylko senioralną.

Celina Chrzanowska, jako wiceprzewodnicząca 
Gminnej Rady Seniorów, bierze czynny udział, nie 
tylko online, we wszelkich konferencjach i forach 
dotyczących polityki senioralnej, co zajmuje jej 
dużo czasu.

Ja zaś, jako pasjonatka prowadzonego przez 
siebie klubowego Zespołu Teatralno - Satyrycz-
nego, pochłonięta jestem bez reszty przygotowa-
niem nowego minispektaklu pt. „Krakowsko – gó-
ralskie miłowanie”, scenariusz którego napisałam 
na początku pandemii, ale do chwili obecnej do-
pracowuję go w najdrobniejszych szczegółach, 
ponieważ tak mnie, jak i aktorom - seniorom zale-
ży na tym, aby przedstawienie to zaprezentowa-
ne zostało w jak najdoskonalszej formie. Aby tak 
się stało niezbędna jest, oprócz gry aktorskiej, od-
powiednia scenografi a oraz stroje regionalne, co 
dodaje estetycznych doznań w odbiorze wizual-
nym przedstawienia. Stąd też należało uzupełnić 
brakujące elementy strojów góralskich, na zakup 

Mamy takie czasy, jakie mamy
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Nie wiemy co to samotność

których nas nie stać, dlatego też wiele czasu po-
święciłam na własnoręczne wykonanie stylizowa-
nych portek i pasów góralskich. 

Do chwili obecnej przeprowadzonych zostało 
zaledwie kilka prób, ale mam nadzieję, że od dru-
giej połowy marca będziemy mogli wznowić pró-
by, oczywiście przy zachowaniu wszystkich norm 
sanitarnych. Przygotowałam też scenariusz in-
scenizacji opartej na fragmentach utworu „Pieśń 
Świętojańska o Sobótce” Jana Kochanowskiego, 
którą (być może) będziemy mogli pokazać w ple-
nerze, tj. w Kamieniołomie, podczas tradycyjnych 
wianków. Mam też dalekosiężne plany na wrze-
sień, aby zorganizować wraz z Centrum Kultury 
kwartalne spotkanie seniorów (również w Kamie-
niołomie) pod hasłem „Śląskie godki”, którego 
dość szczegółowy zarys opracowałam.

A w tak zwanym międzyczasie maluję sobie ob-
razki, może bez walorów artystycznych, ale lubię 
malować, więc maluję,  znajdując w tym radość 
i odprężenie. Kilka z nich pokazałam po raz pierw-
szy na moim profi lu facebookowym i bez fałszy-

wej skromności powiem, że otrzymały one mnó-
stwo pochlebnych komentarzy. Obrazki te mogę 
przekazać na cele dobroczynne, jeżeli takie akcje 
będą organizowane na terenie naszej gminy.

I tak oto wygląda czas pandemii w moim wy-
daniu.

Barbara Golińska
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Wywiad

Być kobietą, kochać, marzyć, podróżować…
Z przewodniczącą Klubu Seniorów w Bolechowicach Heleną Moląg o jej podróżach 
po świecie rozmawia Witold Ślusarski

– Rozmawiamy w Dniu Kobiet, potraktujmy za-
tem tę rozmowę jako okazjonalną, czyli o tym, 
co sprawiało i sprawia Pani przyjemność w ży-
ciu. Zatem co kobiecie daje radość?

Mężczyzna więcej powie o kobiecie, rzecz tyl-
ko w tym, żeby kobieta z tym się zgadzała.
– Jednak powtórzę pytanie: co kobiecie daje ra-
dość?

Każdej co innego.
– Poszukajmy cech wspólnych…

Na pewno adoracja. Każda chce być oceniana 
i doceniana nie tylko za pracę, która obyczajowo 
jest uznawana za typowo kobiecą, ale ważne, by 
doceniono jej inteligencję. Kobieta powinna czuć, 
że obok niej jest bodygard, ktoś, kto o nią dba. 
Wtedy kobieta czuje się dobrze.
– Ale taka nadmierna opieka może sprawić, że 
rozleniwia ona kobietę.

Odezwał się typowy mężczyzna.
– Czyli to nieprawda?

Hmmm… nie wiem, jak na to odpowiedzieć, 
chociaż… chociaż taki rodzaj dopingu sprawia, że 
kobieta rozwija się pod każdym względem.
– Z czego kobieta czerpie niekłamaną satysfak-
cję?

Na pewno z dobrze wykonywanej pracy, dobre-
go domu, rodziny, aczkolwiek i to jest sprawą in-

dywidualną. Nie ma dwóch kobiet jednakowych.
– Porozmawiajmy o marzeniach. One podobno 
sprawiają, że wtedy kobieta czuje się najlepiej 
sama ze sobą.

O, znowu męski punkt widzenia, ale dobrze, 
porozmawiajmy.
– Są takie, które się spełniają. Są też takie, które 
nigdy nie zostaną zrealizowane. Jakie marzenia 
ma moja rozmówczyni?

One zmieniają się z latami. Dziś marzę o tym, by 
dopisywało mi zdrowie. Wielkich wymagań wo-
bec  życia nie mam, ale zawsze cieszę się rodziną, 
dziećmi, wnukami. Kiedy byłam młoda, chciałam 
się uczyć, zdobyć zawód, zbudować dom, mieć ro-
dzinę, wreszcie podróżować, zwiedzać świat.
– I praktycznie wszystkie te marzenia zostały 
zrealizowane. Pani podróżowanie stało się pięk-
nym dodatkiem do życia.
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Wywiad

Covid bardzo zmienił moje plany, ale zanim 
się pojawił, udało mi się zwiedzić trochę świata. 
Wcześniej nie było ani czasu, ani pieniędzy.
– Podróże kształcą…

O, tak! To szansa poznania nowych ludzi, ich 
obyczajów, podziwiania  najcenniejszych zabyt-
ków  światowej kultury.
– Woli Pani podróżować sama czy w grupie?

Zawsze w grupie. Ja nie jestem typem samot-
nika. Podróżuję najczęściej z przyjaciółmi, czasem 
ze znajomymi. Trudno na przykład byłoby mi sa-
motnie podróżować koleją transsyberyjską przez 
cały tydzień.
– Syberia – to słowo u większości Polaków wy-
wołuje dreszcze i osobliwe skojarzenia.

Może kiedyś… Syberia, to rzeczywiście była dla 
mnie przygoda. Podróż przez różne tereny i klima-
ty. Piękne dworce, na których zatrzymywaliśmy 

się, żeby je zwiedzić. I Bajkał, jezioro, a właściwie 
morze. Spanie w namiotach wieloosobowych. 
Kiedy przyszło mi raz zostać samej, ponieważ moi 
towarzysze udali się w góry, trochę bałam się, że 
może „odwiedzić” mnie niedźwiedź. Nie była-
by to na pewno oczekiwana i przyjemna wizyta.  
Właśnie na Syberii zrewidowałam swoje wielo-
letnie przekonanie, że jedyną punktualną koleją 
na świecie jest kolej szwajcarska, która jest histo-
rycznie i zwyczajowo porównywana do  szwajcar-
skiego zegarka: nigdy się nie spóźnia i nigdy nie 
przyjeżdża za wcześnie. Byłam w różnych krajach, 
jeździłam różnymi kolejami, ale tak punktualnej 
jak kolej transsyberyjska nie spotkałam nigdzie.  
Właśnie na Syberii poznałam  Polaków, którzy 
żyją tam od pokoleń w takiej niewielkiej wiosecz-
ce – Wierszynie. Jej mieszkańcy cieszą się każdym 
dniem, najdrobniejszymi rzeczami. Są naprawdę 
szczęśliwi. Życie w ciężkich warunkach tego ich 
nauczyło. Nam trudno to pojąć; tam trzeba być 
i to widzieć. Nie… ja nie jestem samotnym po-
dróżnikiem, ja potrzebuję kogoś do towarzystwa 
podczas takich wypraw.
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Wywiad
– Którą z podróży uważa Pani za najbardziej 
udaną?

Tę, która dopiero przede mną, oczywiście, jak 
skończy się pandemia.
– W takim  razie zapytam, dokąd odbyła Pani 
swoją pierwszą podróż zagraniczną?

Jeszcze jako młoda dziewczyna – do Danii. Tam 
pierwszy raz zetknęłam się z mitycznym  Zachodem 
– kolorowe sklepy, samochody, jakich u nas jeszcze 
nie było. Zobaczyłam na ulicach uśmiechniętych 
ludzi, luz, świat, którego smak poczułam po raz 
pierwszy. Świat jest naprawdę piękny. I ciekawy. 
Izrael, Francja, Hiszpania, Włochy, Kuba, Meksyk 
i Grecja – kraj, w którym można odnieść wraże-
nie, że ludzie tam unoszą się w powietrzu. Zwie-
dziłam wszystkie greckie wyspy. Turysta odkrywa 
tam równocześnie historię i współczesność.
– Podróżuje Pani, będąc wcześniej przygotowa-
ną? Zasięga Pani informacji o kraju, do którego 
Pani się wybiera?

Zawsze. Staram się wcześniej coś poczytać na 
ten temat. Wtedy zwiedzanie jest prawdziwą 
przyjemnością. Mam też taką słabość – gdziekol-
wiek jestem, muszę spróbować narodowej kuch-
ni. Notuję przepisy i… rzadko stosuję je po po-
wrocie do domu. Ale przepisy mam! A w ogóle, 
to ja patrzę na świat chyba przez różowe okulary, 
bo widzę wokół siebie tylko uśmiechniętych ludzi 
i piękny kraj, który odwiedzam. Nawet w Indiach, 
gdzie bieda, tłum i gwar uliczny (tam chyba nigdy 
nie ma ciszy), spotykałam pogodnych i życzliwych 
ludzi.
– Szukam jakiejś zadry w tej rozmowie… na przy-
kład Polacy jako podróżnicy. Nigdy nie mieliśmy 
najlepszych opinii na ten temat w świecie…

To się zmienia. Widoczna jest coraz większa 
kultura podróżowania naszych rodaków. Coraz 
więcej wśród nich takich, którzy chcą poznawać, 
coraz mniej takich, którzy wyjeżdżają tylko po to, 
żeby cały czas spędzać na plaży. Zapewne dlate-
go coraz mniej hucznych balang w hotelach i na 
zewnątrz. I jedno jest tylko przykre, że w porów-
naniu z innymi turystami, podczas tych wyjazdów 
żyjemy dużo skromniej niż inni.                               nn

Nasze 
czasy zamyśleń    

„Obyś żył w ciekawych czasach” – wyświech-
tane powiedzenie przypisywane Chińczykom, sta-
ło się swoistą bazą dla innych podobnych prawd, 
które pozwalają nam żyć w przeświadczeniu, że 
wiemy jak zaradzić wszystkiemu, co nieprzewi-
dziane, co złe czai się za tym powiedzeniem. Każ-
de pokolenie wnosi z sobą sztukę życia. Każde po-
kolenie stara się przekonywać tych, którzy już za 
nimi, że ICH myślenie i działania mają charakter 
nowoczesny, że uczą życia po nowemu. I każde 
pokolenie zapewnia, że postanawia żyć tak, „aby 
było lepiej”. I każde rozbija się o brzeg niemoż-
ności z tego samego powodu. Wielkie pieniądze 
odciągają niekiedy ludzi od ich postanowień  – 
stwierdził to już przed wielu laty niejaki Cyceron. 
Wystarczy rozejrzeć się wokół, by stwierdzić, że 
nic  nie zmieniło się od tej pory. Świat jest mate-
rialny. Bytem jest wyłącznie to, co podlega dzia-
łaniu. I działa. Częściej udajemy myślenie, aniżeli 
rzeczywiście myślimy. Myśli się o tym, co będzie,  
rzadko o tym, co było lub jest, a tymczasem o ju-
trze nie wiadomo nic pewnego. Każdy czas ma 
jedną wspólną cechę – nauczył ludzi samym so-
bie wszystko wybaczać, a innym niczego nie daro-
wać.  Przede wszystkim  władzy i pieniędzy, albo 
raczej pieniędzy i władzy. Czyżby mądrość była jak 
najbardziej sprawą prywatną? Przypominam so-
bie słowa mojego nauczyciela zawodu, słynnego 
przedwojennego sportowca, świetnego dzienni-
karza, melomana, członka ruchu oporu –  Tade-
usza Oszasta, że „życie trzeba przeżyć godnie, bo 
jest tylko jedno”. Każde pokolenie dodaje do tego, 
jakby to było wyłącznie jego własnością, „żeby 
godnie żyć, trzeba mieć za co”. Tę prawdę zapi-
suję na każdym z nas, jak naklejkę na pudełeczku 
lekarstw. Żart? Należy zachować umiar w żartach : 
„nie chcę ciekawych czasów”. Mimo wszystko naj-
milszym okresem życia jest młodość.                     nn
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Kobiety o mężczyznach

Fragment książki Witolda Ślusarskiego: 
„Zanim zapomnę”

– Mężczyźni stają się coraz bardziej nieudolni. To nasza wina; za późno nauczyłyśmy się mówić: Nie 
wiem! Nie potrafi ę! Mam alergię!

– Mój mąż podchodzi do komody, gdzie od lat w tym samym miejscu leżą skarpetki, otwiera ją, grze-
bie w niej i woła do mnie do kuchni: kotku, nie mam skarpetek. Tłumaczę mu: ja w twoich skarpetkach 
nie chodziłam. Mąż na to: znowu ze mnie kpisz? Nie – odpowiadam, wystarczyło tylko je wyprać.

– A mój mąż to prawdziwy wynalazca. Przez 3 lata zbierał skarpetki do kosza. Pojechałam z nim raz 
na kilka dni nad San. On wydumał sobie coś 
takiego, czego ja bym nigdy nie wymyśliła. 
Siedział, siedział długo i nawlekał na sznu-
rek wszystkie brudne skarpetki, następnie 
wynajął ponton, przywiązał do niego cały 
sznur skarpet i wypłynął w rejs po Sanie. 
Wrócił wieczorem i powiedział, że San je 
wyprał.

– Mieszkamy przez 20 lat w tym samym 
mieszkaniu, wie doskonale, co gdzie jest 
i on mnie pyta, gdzie jest kawa czy herbata. 
Więc mu odpowiedziałam: w kawiarni. I wy-
obraźcie sobie drogie panie, że on tam zaraz 
poszedł! 

– Byliśmy 400 km od Krakowa. Mąż musiał wrócić, bo miał coś bardzo ważnego do załatwienia. 
Dzwoni do mnie wieczorem: nie wiesz, gdzie są koszule? Całe mieszkanie przewróciłem do góry nogami. 
– Nie szukaj, mówię mu, jutro sklepy otwierają o 10. I proszę sobie wyobrazić, że on poszedł i kupił.

– Ja czasem – jak to każda kobieta – ta szybsza, bystrzejsza, działam prędko, myślę prędko, a mój ko-
tek chodzi za mną i mówi: wiesz co, to ja już sobie pójdę,  bo nie nadążam.

– U nas w domu od wielu lat przewija się temat rozwodu. Jeżeli jest tylko jedna skarpetka to jest już 
powód. Źle mąż rozwiesił swoje (!) pranie, to jest to oczywiście moja wina. Nasi znajomi na wsi, do któ-
rych jeździmy, długo uważali, że się rozwodzimy, bo mąż jej kiedyś powiedział: –  Widzisz Zosiu, że ja już 
z tą moją Magdą dłużej nie wytrzymam. Z nią żyć się nie da.

– Mąż czasem na kilka dni wyjeżdżał sam w Bieszczady. Kiedy do niego dojechałam, gospodyni mówi 
do mnie: ten pani mąż to święty chłop. Na żadną babę nawet nie spojrzy. Pani to powinna na kolanach 
iść do Częstochowy. Mój chłop, jak była bieda, kupiłam perkaliku, żeby mu uszyć koszulę, a że perkalik 
się kurczy, więc uszyłam troszkę dłuższe rękawy. Pójdziesz do kościoła, to się je trochę podwinie. Później 
wypiorę, to rękawy się skurczą. Ale on wziął pieniek, siekierę i odrąbał rękawy siekierą. To jest chłop, 
proszę pani. Raz wracał późnym wieczorem, pewnie z dup, a ja klęczę przed świętym obrazem i mam 
rozmowę z Bogiem. Skończyłam rozmowę i mu dopiero otworzyłam. On mnie wtedy w koszulince na 
dwór wyrzucił, a zima była wtedy sroga. – Porozmawiasz sobie z Bogiem przy krowach w sianie. Całą 
noc tam spędziłam.

– To my mamy świętych mężów, przyznajmy to drogie panie.
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Zdrowie

Jeśli młoda osoba z otoczenia, córka, siostra, 
znajoma w krótkim czasie bardzo chudnie, izoluje 
się od środowiska, jest smutna i zamknięta w so-
bie, zainteresuj się, może zapadła na anoreksję.

Zaczyna się niewinnie. Na początku mają się 
tylko odchudzić, ale w pewnym momencie, jak to 
zwykle bywa z uzależnieniem, nie mogą przestać 
i wpadają w szpony anoreksji. 

To podstępna i niebezpieczna choroba. Polega 
na irracjonalnym dążeniu do zmniejszenia masy 
ciała, nawet jeśli jest ono wiotkie jak trzcina. 
Najwięcej ofi ar anoreksji stanowią dziewczęta 
i kobiety między 12 a 30 rokiem życia. Mężczyzn 
choroba ta też nie omija, ale  – to zaledwie 5 % 
pacjentów, jednak ich liczba też rośnie. Bilans 
ofi ar jadłowstrętu porównywalny jest już z liczbą 
przypadków śmierci spowodowanej przez nad-
używanie narkotyków.

Najbardziej podatne na anoreksję są osoby 
subtelne, inteligentne, wrażliwe i empatyczne. 
Cechuje je jednak niska samoocena. Są też zwy-
kle zamknięte w sobie i prawie niemożliwe jest 
dotarcie do ich emocji i uczuć, choćby po to, by 
te osoby wesprzeć. Niejasne są przyczyny i uwa-
runkowania tej choroby. Ponieważ najczęściej 
zapadają na nią dziewczęta wchodzące w okres 
pokwitania, podejrzewa się, że u jej podstaw leży 
podświadomy lęk przed dorosłością.  Czas dojrze-
wania wiąże się z chwiejnością psychiczną i prze-
obrażeniem wyglądu, co rodzi stresy i kompleksy. 

Młode kobiety podświadomie nie akceptują tych 
zmian,  negują nową rolę w jaką powinny wejść, 
odrzucają seksualność i pragną zatrzymania bez-
troskich lat dzieciństwa. Eliminacja pokarmów, 
prowadząca z czasem do zaniechania jedzenia,  
pozwala odzyskać szczupłą sylwetkę dziecka i zre-
dukować takie atrybuty kobiecości, jak miesiącz-
ka czy duże piersi.

Długotrwałe niedożywienie sieje w organizmie 
prawdziwe spustoszenia. Upośledzone zostają or-
gany i układy, zwalnia przemiana materii, spada 
puls, ciśnienie krwi i temperatura ciała. Pojawia 
się anemia, chroniczne zmęczenie, uczucie zim-
na. Zdarzają się problemy ze strony układu tra-
wiennego i nerek. Zmiany skórne, słabe, wypada-
jące włosy, łamliwe paznokcie, osłabienie mięśni, 
zaburzenia snu – to dalsze komplikacje wywołane 
niedożywieniem.

Zmniejszona produkcja estrogenu prowadzi do 
zaburzeń cyklu miesiączkowego, z zatrzymaniem 
okresu i niepłodnością włącznie oraz do osteopo-
rozy i łamliwości kończyn. Przy zaawansowanej 
anoreksji może pojawić się nienaturalne owło-
sienie ciała, obfi te zwłaszcza na przedramionach. 
Następstwem niedocukrzenia może być utrata 
przytomności, a nawet nieodwracalne uszkodze-
nie mózgu.

Równie poważne są szkody psychiczne. Weso-
ła, pogodna dziewczyna, może zmienić się w po-
nuraka. Krytyczny stosunek do własnego wyglą-
du oraz brak wiary w siebie owocuje nastrojami 
przygnębienia, a nawet depresją. Chory traci real-
ny osąd rzeczywistości, surowo kontroluje swoje 
zachowania, porównanie z innymi ludźmi zawsze 
wypada na jego niekorzyść, a zjedzenie nawet 
okruszyny wywołuje wyrzuty sumienia i kończy 
się niekiedy karaniem siebie, na przykład poprzez 
samookaleczenie. Zachowania z pogranicza ner-
wicy natręctw, np. przesadna dbałość o higienę 
i częste mycie rąk – to inne charakterystyczne 
objawy. W najgorszym scenariuszu fi nałem ano-
reksji jest śmierć, zaś pośrednim powodem zgo-

Śmiertelna fanaberia
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nu – nieodwracalne zmiany w sercu, płucach 
i nerkach. Anoreksja ma najwyższy współczynnik 
umieralności ze wszystkich chorób psychicznych. 

W parze z anoreksją idzie często bulimia. Ob-
jawia się ona na przemian nieposkromionymi 
atakami obżarstwa oraz potrzebą szybkiego po-
zbycia się spożytego pokarmu. W ruch idą środki 
przeczyszczające i wymiotne. Podczas epizodów 
obżarstwa chorzy potrafi ą pochłonąć pokar-
my o ogromnej wartości energetycznej. Szkody 
w organizmie to: rozregulowanie gospodarki hor-
monalnej i mineralnej (niedobór potasu może 
skutkować zaburzeniami rytmu serca, z zatrzyma-
niem akcji serca włącznie), bolesne powiększenie 
ślinianek, dolegliwości laryngologiczne przeły-
ku, strun głosowych i zniszczenie zębów kwaśną 
treścią wymiotów. Częste nadużywanie środków 
przeczyszczających upośledza funkcjonowanie 
układu trawiennego, może wywołać wrzody i sta-
ny zapalne żołądka, powoduje chroniczne zapar-
cia, a nawet gwałtowne spadki ciśnienia krwi.

Osoba cierpiąca na anoreksję staje się apatycz-
na, słabnie, wpada w skrajne nastroje, od  niepo-
hamowanej radości, po płacz z błahego powodu 
lub przygnębienie. Są to wyraźne sygnały alar-
mowe. Anorektycy uważają się za zdrowych i nie 
chcą słyszeć o lekarzu. Jeśli sygnały takie dostrze-
żemy u bliskiej osoby, bezwzględnie należy się tej 
osobie przyjrzeć.

Ostre, bezpardonowe wkroczenie i zmuszenie 
osoby chorej do podjęcia terapii, może uratować 
jej życie. Gdy niedożywienie zniszczy organizm, 
nie zadziałają żadne leki ani procedury medyczne. 
Będzie można tylko bezradnie patrzeć jak chory 
odchodzi. To prawdziwy dramat, który dotknął 
już wiele rodzin. Najważniejsza jest rola bliskich, 
bo tylko oni mogą dostrzec zagrożenie. Anorekty-
cy doskonale się maskują. Trudno skłonić ich do 
leczenia, sam uzależniony nie poprosi o pomoc.

Na anoreksję cierpiały znane gwiazdy, m.in. 
Lady Gaga, która zmagała się z tą chorobą od 
15 roku życia. Francuska modelka i aktorka Isa-
belle Caro w wieku 28 lat przy wzroście 165 cm 
ważyła zaledwie 25 kg i zagłodziła się na śmierć! 

Ona zresztą tuż przed śmiercią wzięła udział we 
wstrząsającej kampanii bilboardowej przeciw 
anoreksji. Ostatnim znanym przykładem może 
być żona Harrisona Forda Calista Flockhart, która 
po wielu miesiącach choroby wyszła z niej i cieszy 
się teraz dobrym zdrowiem.

Objawy anoreksji:

• W ciągu 3-4 miesięcy utrata ok. 20 % wagi (tj. 
12 kg, jeśli ktoś ważył 60 kg), bez przyczyn or-
ganicznych, jak nadczynność tarczycy lub cu-
krzyca.

• Wrogi stosunek do własnego ciała, postrzega-
nie go jako grube, nawet przy niedowadze.

• Spożywanie posiłków sprowadzone do rytu-
ałów, jedzenie bardzo powoli, często pokar-
mów jednego typu, rozdrobnionych, nawet 
papek dla niemowląt

• Udawanie jedzenia, żucie, a potem wypluwa-
nie.

• Odrzucanie wszystkich przyjemności i niemal 
spartański tryb życia.

• Nadmierne odczuwanie chłodu, ubieranie się 
w wiele warstw odzieży, nawet latem.

• Uprawianie ekstremalnych sportów, aż do 
pełnego wyczerpania.

• Brak miesiączki (co najmniej trzech kolejnych 
cyklów).

• Depresyjne nastroje.
• Dbałość o higienę ponad granice rozsądku.

Objawy bulimii:

• Powtarzające się ataki głodu, zaspokajanego 
łapczywym połykaniem dużej ilości pokarmów 
(przynajmniej dwa epizody na tydzień w okre-
sie ponad trzech miesięcy).

• Stosowanie drastycznych diet, zażywanie 
środków przeczyszczających, moczopędnych 
i wymiotnych.

• Uprawianie sportów ekstremalnych.
• Obsesyjne zajmowanie się swoim ciałem.

(jhś) 
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Myśl co chcesz...

Gra w szachy
Hymny bojowe już odśpiewane. Szyki obronne 

i atakujące już przygotowane, emocje też już pod-
grzane. No to gramy. 

Pierwszy wyrwał się do przodu czarny giermek. 
Niesforny lub z zaskoczenia, aż dwa pola naprzód. 
Zapowiada się groźnie, nigdy nie wiadomo na 
co stać pierwszego, choćby to był giermek. Więc 
przeciwnik postanowił delikatnie zaatakować na 
lewej fl ance. Biały giermek przesunął się jedno 
pole w górę. To właśnie przewidywały czarne; za-
atakowały konikiem, który wierzgnął aż trzy pola 
do przodu. To wyraźny znak, że stawiają na lekką 
kawalerię.  Białe powoli ruszyły naprzód, wysu-

wając na szpicę jednego giermka, który miał zagrodzić drogę niesfornemu giermkowi czarnych. Ale te 
postanowiły zaatakować frontalnie. Posłały w bój gońca czyli  laufra, chcąc zmylić trop albo zasugero-
wać, że z tyłu konik ma kolejną szansę złamać szyki obronne przeciwnika. Na moment  białe zrezygno-
wały z opancerzonego konika, a w zamian wypchnęły do przodu kolejnego giermka. Tym razem tylko 
jedno pole w przód. Z tyłu za plecami giermków toczyły się już rozmowy, jak uwolnić kolejnego gońca, 
czyli laufra, który na swojej bieżni może narobić spustoszenia w szeregach czarnych. Czarni przewidzieli 
i to, mieli większe od białych doświadczenie; podobno starsze niż chrześcijaństwo. Zastosowały manewr 
oskrzydlający swoim czarnym konikiem, czym zdeformowały szyki zbrojne białych. Walka o przewagę 
zaczęła się w samym środku wojny. Trup ścielił się gęsto. Padły dwa koniki; nic dziwnego, jeśli pan się 
zapodział gdzieś na polu walki,  koniki brykają do woli. Siłą wydarto tajemnicę aż trzech gońców czyli 
laufrów. Nie uratowały ich dwie wieże, duże, można powiedzieć – monstrualne, dostojne, ale tępe, bo 
zboczyć z prostych wyznaczonych tras nie mogły, więc łatwo je było pokonać. Szalały jeszcze: jeden 
goniec czyli laufer i jeden konik, który sprytnie uciekał przed pogonią ze strony królowej czarnych. Było 
to tyle dziwne, że król czarnych dalej nie ruszał się z pierwotnej pozycji, stał nieruchomy, obojętny na 
wszystko, jakby wiedział, że chroni go przeszłość i lojalność ze strony swoich giermków i reszty czarnej 
armii. Nie baczył też na wściekłość królowej czarnych, która pomstowała, na takiego jednego, który nie 
ruszył się z miejsca nawet o jedno pole, że musi go bronić, ale i poświęcać aż tylu innych giermków oraz 
kawalerię, nie mówiąc o laufrach. Stateczne wieże przyznawały jej rację, zawsze pewne swojej stabilno-
ści, aczkolwiek mocno nadwyrężone w tej walce. 

 Już… już wydawało się, że czarne skapitulują i król padnie łupem białych, białe też były tego niemal 
pewne, gdy nagle jeden sprytny giermek, bo tylko on się ostał z pierwszego zaciągu czarnych, wykonał 
ruch, który skutecznie obronił czarnego króla, a jednocześnie mocno zagroził pozycji króla białych, który 
zanadto wyszedł przed szereg. Nie było wyjścia, trzeba się było pogodzić, zarówno z wygraną jak i prze-
graną. Zatem do następnej bitwy… Rewanż zapowiada się pasjonująco. Na pewno nikt nikogo oszczę-
dzał nie będzie. Czarny król tylko uśmiechał się zagadkowo. 

Termin rewanżu został podobno już ustalony odpowiednimi uchwałami, ale tu i ówdzie słychać głosy, 
iż może on zostać zmieniony. Czyli przyspieszony…

Witold Ślusarski
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SCKiPGZ

Niemal każdy kojarzy datę 8 marca, jest to dzień wyjąt-
kowy, bo dedykowany kobietom. Samorządowe Centrum  
Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, w tym roku, właśnie  
z okazji Dnia Kobiet  zaprosiło do projektu „Pasja jest ko-
bietą”, ciekawe, nietuzinkowe, pasjonujące bohaterki 
z naszej gminy, które znakomicie łączą codzienne życie 
z ciekawymi pasjami.

Aneta Fiałkowska, która w  swojej  pracowni „Czary gary 
ceramika” tworzy ceramiczne dzieła. Barbara Golińska, 
której pasją jest teatr, pisanie scenariuszy, reżyseria, gra 
aktorska, scenografi a i szycie kos  umów. Wiesława Danie-
lewska, która tworzy obrazy z suchych kwiatów, traw, liści. 
Józefa Kostecka, która robi szydełkiem serwetki, bieżniki, 
na drutach chusty, a w ostatnim czasie nawet biżuterię. 
Hanna Czaja-Bogner, jej pasją jest kolekcjonowanie fi gu-
rek krów, w każdej postaci. Pasją Haliny Wałach jest szycie 
i odtwarzanie gorsetów. Justyna Moląg, która tworzy lasy 
w szkle czy naturalne świece sojowe. Grażyna Samek ma-
luje obrazy utrzymane w nurcie impresjonizmu. Beata Ja-
rema, twórca ludowy, szyje, ha  uje, szydełkuje i robi na 
drutach. Joanna Wątróbska, maluje anioły, pisze teksty, 
lata na paralotni. Agnieszka skacze ze spadochronem. Pa-

sją Izabeli Wróbel jest szycie. Katarzyna  Ślęczkowska, pasjonuje się fotografi ą i podróżami. Zofi a Olek, 
która swoją pasję odnalazła w medycznej pielęgnacji dłoni i stóp.

 Każda z wyżej wymienionych Pań została zaproszona przez nas do podzielenia  się swoimi zaintereso-
waniami, co zostało uwiecznione na fi lmikach, które można zobaczyć na naszym profi lu na Facebooku, 
do czego gorąco zachęcamy. Trzynaście kobiet. Trzynaście pasji. Są one przykładem oraz inspiracją dla 
wszystkich Nas.                                                                                                                   

JH

Pasja jest kobietą 
Realizowanie pasji, to pozwolenie  sobie na  robienie tego, o czym do tej pory tylko marzyliśmy.

Grażyna Samek

Hanna Czaja-BognerBeata Jarema

Wiesława Danielewska
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Felieton

Gotowanie na ekranie
Tak się w moim życiu złożyło, że nie wyniosłam z domu rodzinnego umiejętności gotowania. Kiedy 

nadszedł czas, by zainteresować się tą niezbędną w życiu sztuką, zapisałam się na kurs gotowania. In-
struktorka kazała a to smażyć polędwicę, a to upiec piernik, a to ugotować rosół – moje koleżanki zaka-
sywały rękawy i szybko brały się do roboty. Po pewnym czasie doszły do wniosku, że jedyną rzeczą, do 
której nadaję się w kuchni, to stanie przy kuchence i pilnowanie, czy coś się nie wylewa z garnka albo nie 
przypala. Już wtedy przekonałam się, że w tej dziedzinie po prostu nie mam talentu i wiele nie osiągnę. 
Kiedy więc „przeszłam na swoje” i musiałam przecież coś jeść, pożyczyłam z biblioteki książkę „Kuchnia 
Polska”, a po pewnym czasie zgłosiłam w owej bibliotece zagubienie tego opasłego tomiska. Kazano 
mi za nie zapłacić mniej więcej trzykrotną cenę rynkową. Mimo to, cieszyłam się, bo były to czasy, gdy 
książki były trudno dostępne, a już „Kuchnia Polska” była całkowicie nieosiągalna. Studiowałam kartkę 
po kartce, rozdział po rozdziale i jakoś przeżyłam, choć nie wszystkie moje próby kulinarne były udane. 
Sporo mąki, cukru, mięsa, jajek, masła itp. zmarnowało się, ale cóż... Nie od razu Kraków zbudowano. 

Dziś młode gospodynie nie mają takich problemów. 
W Internecie są przepisy na wszystko, co tylko można 
wymyślić, w każdym czasopiśmie dla pań drukowane są 
przepisy na potrawy wielkanocne, wigilijne, wiosenne, 
jesienne, jednogarnkowe, proste i skomplikowane. Cze-
go dusza zapragnie... A już telewizja pobiła wszelkie re-
kordy. Z wyjątkiem kilku kanałów czysto informacyjnych, 
w pozostałych, niemal o każdej porze można znaleźć go-
tującą panią lub świetnego kucharza - pana. Omawiane 
i pokazywane przysmaki pochodzą z różnych regionów 
Polski i świata.  Cóż z tego, że u nas nie kupi się niektó-
rych hinduskich przypraw, ptactwa z dorzecza Amazonki 
albo ryb z Morza Aralskiego! Ważne, żeby było o czym 
mówić w telewizji. Gotowanie na ekranie to przecież 

najprostszy sposób zdobycia sławy i popularności. Ludzie to oglądają, bo to kolorowe, łatwe w odbio-
rze, niekoniecznie przydatne do wykorzystania, ale ...pomarzyć można! – Zaskoczę kiedyś moich gości 
sandaczem w szafranie, kapustą pak-choy smażoną z imbirem lub spaghe    z sosem trufl owym – myśli 
niejedna pani domu i skrzętnie notuje przepis. Czy kiedykolwiek go zrealizuje – to już inna sprawa.

Uczestniczę corocznie w dożynkach w naszej gminie i różnych innych imprezach, gdzie mam okazję 
skosztować dań i wypieków przyrządzonych przez panie z Kół Gospodyń Wiejskich. To zawsze tradycyjne 
potrawy przygotowane w oparciu o przepisy od babć czy mam. Takie, jakie kiedyś się jadało i zaręczam, 
że smakują znakomicie. Nie zamieniłabym ich smaku na żadne wyszukane dania z Zanzibaru albo Korei 
Południowej. Popieram konkurs gastronomiczny organizowany podczas dożynek, w którym punktuje się 
nie tylko smak i wygląd potrawy, ale też jej związki z lokalną tradycją.  Żałuję tylko, że w ubiegłym roku 
w gminie Zabierzów ze względu na pandemię i wynikające z niej ograniczenia, nie udało się zorganizo-
wać dożynek. Jak będzie tego lata – nie wiadomo. Gdyby jednak dożynki miały się odbyć, to już dziś za-
mawiam u pań z któregoś Koła Gospodyń Wiejskich talerz tradycyjnego żuru, kapustę z wiejską kiełbasą 
i na koniec – szarlotkę.

Lucyna Drelinkiewicz
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Nasze dzieciństwo

… a kałuże będą zawsze
Konia z rzędem temu, kto jako dziecko nie lubił brodzić w kałużach. Odkąd pamiętam, nic się w tej 

kwes  i nie zmieniło. Rodzice mogą ostrzegać, mogą straszyć karami, a i tak nawet  w słoneczną pogodę 
dziecko znajdzie kałużę i jest szczęśliwe, kiedy może się w niej potaplać. Żadna grypa, kaszel czy wizja 
kary nie zniechęcą milusińskich, by wskoczyć w kałużę lub wdepnąć w bajorko błota, czy jakiejś innej 
bryi. –To jakiś atawizm – przekonują mnie znawcy tematu. Nie bardzo potrafi ą poradzić sobie z odpo-
wiedzią lekarze psychiatrzy. Zresztą, czy warto ten problem roztrząsać,  cóż takiego się stanie, gdy dziec-
ko trochę się pobrudzi czy zmoczy – mówią. 

Starsi „moczą 
się” w innych ba-
gienkach, bardziej 
groźnych, z reguły 
podszytych afe-
rami. Wskakiwa-
nie w kałuże jest  
przywilejem wieku 
dziecięcego. Kie-
dyś to było zjawi-
sko powszechne. 
Dziś drogi pokry-
te są asfaltem, 
chodniki wyłożo-
ne kostką bruko-
wą – woda nie ma 

się gdzie zbierać, by utworzyć malowniczą kałużę. Babranie się w kałużach to prawo dzieciństwa, cho-
ciaż przyznajcie państwo szczerze, czy nie kusi was czasem by, jak onegdaj,  zrobić chlup w sam śro-
dek kałuży? Tworząc wspaniałe  fontanny i ochlapać „niechcący” tym błotkiem przechodzących obok? 
Może dlatego i dziś nasze dzieciaki tak kochają kałuże? A może to  próba zwrócenia na siebie uwagi 
w czasie, kiedy im się wszystkiego zabrania, a świat wyznacza inne kryteria zachowania. Zapewne nie 
w smak to obyczajowym purystom, ale z prawdą nie ma co walczyć. To pokolenie wydorośleje, pojawi 
się nowe, a kałuż z pewnością i dla nich nie zabraknie…

Witold Ślusarski
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