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1ZNAD RUDAWY

Przychodzimy, odchodzimy – i…
Bohater! Jedno małe słowo i aż tyle znaczy. Nie znane są daty jego narodzin. Nieznane jest miejsce, 

z którego wyruszył w świat bez granic.  Pochodzenie ma niby irańskie – od słowa bahadur, znaczy tyle 
co mężny, atleta. Inni badacze dziejów doszukują się wpływów węgierskich:  bator –  znaczy dzielny. 
W Polsce pojawił się natychmiast, tak szybko, że żaden badacz dziejów nie potrafi ł dotrzeć do początku 
jego polskiej kariery. Za to – jak twierdził profesor Henryk Markiewicz, wybitny historyk polskiej lite-
ratury – jest bodaj najczęściej obecnym bytem w naszym kraju, w jego historii walk, wojen, procesów 
społecznych i oczywiście w literaturze. Ten realny, ale i mityczny KTOŚ występuje w legendach, mi-
tach, epopejach. Występuje też w życiu. Bo czyż nie jest bohaterem ktoś, kto ratuje tonące dziecko, kto 
z narażeniem życia wynosi z pożaru zagrożonego człowieka, kto stawia opór silniejszym od siebie? Czy 
jest bohaterem saper, który nigdy nie może się pomylić? A lekarze i inni przedstawiciele zawodów me-
dycznych ratujących z poświęceniem chorych na covid? Jak nazwać Jacka Soplicę vel księdza Robaka, 
który jest jednocześnie symbolem pokutującej duszy, oddanej w służbie własnego narodu jako zadość-
uczynienie za krzywdy zadane drugim? To właśnie romantyzm wpisał do 
polskiej historii na trwałe pozycję bohatera, jako kogoś wielce szlachetne-
go, bez skazy, za to z wieloma sukcesami, choćby nawet były one wątpliwe. 
Niektórzy badacze świata naliczyli aż 140 typów bohaterów. Rozwodzenie 
się nad ich przymiotami i cechami to karkołomne zajęcie dla felietonisty, 
który zdecydował się podjąć ten temat z prostego powodu. Chodzi jedynie 
o udowodnienie tezy, że bohaterem jest też ktoś, kto odchodzi, rezygnuje 
ze sławy i wszelkich profi tów z tego tytułu w czasie odnoszenia sukcesów 
lub przynajmniej prosperity. Odejść, usunąć się w cień, kiedy jesteś nikomu 
bliżej nieznany, to zwyczajny proces. 

Jesteś szary, nikt cię w tłumie nie dostrzega. 
Nie przystaniesz, nie pogadasz, cała gra. 
Nawet w pracy nikt nie powie ci kolego.
Nędzna dola, pieska dola twa.

Czas nagli. Życie dziś szybsze niż kiedykolwiek. Przytoczmy tu słowa Olgi Tokarczuk, która w swoim 
„Czułym narratorze” pisze: Powołujemy do życia pewne istoty, żeby wykonały za nas swoje zadanie 
lub z czystej ciekawości, lecz nie potrafi my zapanować nad siłami, które uwolniliśmy.

Przestań milczeć, nie daj satysfakcji wrogom.
Przestań milczeć, choćby zatykali twarz.
Przestań milczeć, nie daj zdławić się głupotą,
bo z milczenia jaki ty pożytek masz.

Prosta droga, by marzenia o bohaterstwie prywatnym pozostawić za sobą i przypomnieć sobie, 
że przecież jedyną prawdą jest to, że „przychodzimy, odchodzimy”. I… To ”i” już od nas nie zależy.

Witold Ślusarski

Ode mnie
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Minął rok
Czy miniony rok w historii naszej gmi-

ny zapisze się jako jeden z najbardziej ta-
jemniczych; wiąże się to na pewno z cało-
roczną prawie ekspansją koronawirusa, 
ale też statystycznymi  danymi demo-
grafi cznymi. Według wszelkich dostęp-
nych danych, zaledwie kilka osób zmarło 
z powodu tego wirusa. O innych przyczy-
nach zgonów nie ma dokładnych wiado-
mości. W minionym roku pożegnaliśmy 
znanych powszechnie i szanowanych 
mieszkańców, m.in. prof. Stefana Wierz-
bowskiego, prof. Marka Wocha, jednego 
z założycieli Klubu Seniora w Zabierzo-
wie –  Bolesława Filo, zasłużonego dla 
Balic – Władysława Pająka, czy znanego 
dobrze kibicom piłki nożnej, bramkarza 
Orląt – Emila Muchę. Warto również 
przypomnieć, że w roku 2020 minę-
ła 12 rocznica śmierci założyciela fi rmy 
MOSUR Stefana Moląga,  piąta rocznica 
śmierci  honorowego obywatela naszej 
gminy – Józefa Kruka, czwarta znane-
go piłkarza Orląt i Cracovii – Zbigniewa 
Zwolińskiego, trzecia Józefa Szumca – 
pierwszego wójta gminy Zabierzów.

W ubiegłym roku zwiększyła się o 969 
osób liczba mieszkańców zameldowa-
nych na stałe w naszej gminie.  Urodzi-
ło się 256 nowych obywateli. Niestety 
– zmarło 380.  Interesujące są na pew-
no informacje dotyczące popularności 
gminy wśród obywateli z zagranicy;  na 
pobyt stały zameldowało się u nas aż 
76 osób, a na pobyt czasowy 138. Wraz 
z nimi pojawiły się nowe imiona, jak 
choćby:  John, Margaret, Joe. Wśród 
nowo narodzonych Polek przeważają: 
Julie, Zuzanny, a wśród nowych Polaków 
najpopularniejsze imiona to: Franciszek 
i Paweł.

Statystyka         Zdrowie

Covid 19 
– ważne i pilne - szczepienia

Wyczytałem gdzieś, że „niekiedy szczególne ubóstwo 
myśli wystarczy tylko dofi nansować”. I będzie OK. Otóż nie 
będzie. Sporo ostatnio tego ubóstwa, zwłaszcza jeśli cho-
dzi o organizację szczepień przeciw covidowi. Zacznijmy od 
procedury rejestracji: W celu dokonania rezerwacji wizyty 
należy zadzwonić na infolinię Narodowego Funduszu Zdro-
wia pod numer telefonu 989. Na infolinii (często nikt po 
drugiej stronie nie podnosi słuchawki albo telefon jest stale 
zajęty) osoba, która chce się zaszczepić uzyska informacje 
o najbliższym dla niej punkcie szczepień oraz ustali miejsce, 
datę i godzinę szczepienia. W dniu szczepienia w wybranym 
ośrodku zdrowia, zostaniemy poddani krótkiemu badaniu 
przez lekarza pierwszego kontaktu, który podejmie decyzje 
co do szczepienia. Jeżeli decyzja będzie pozytywna, szcze-
pienie nastąpi tego samego dnia. Po szczepieniu osoba za-
szczepiona musi pozostać przez ok. 30 minut, na obserwa-
cji. Po tym zostanie również wyznaczony termin podania 
drugiej dawki szczepionki. Osoba, która chce się zaszcze-
pić, nie musi starać się o skierowanie na szczepienie, skie-
rowania generowane są automatycznie dla kolejnych grup 
wiekowych i będą zapisywane w systemie NFZ. Na dzień 
dzisiejszy na terenie naszej Gminy zarejestrowano jeden 
Punkt Szczepień w Rudawie: Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej „Zdrowie” s.c. Dorota Stachura-Biedroń, Maria 
Kolczyńska-Czepiec, adres: Rudawa, ul. Antoniny Domań-
skiej 24. Urząd Gminy nie miał żadnego wpływu na proce-
durę naboru. W pierwszej kolejności do programu zakwa-
lifi kowane zostały placówki POZ, które miały umowę z NFZ 
na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie 
podstawowej opieki zdrowotnej. Zatem pretensje wobec 
władz gminy są absolutnie nieuzasadnione i wszelkie inter-
wencje w tej sprawie do wójta nie przyniosą efektów, bo-
wiem decyzje są poza gminnymi możliwościami.  Najlepiej 
świadczyć o tym może fakt, iż jedyny punkt szczepień na 
terenie gminy może jednorazowo przyjąć 30 zgłoszeń osób 
powyżej 80 lat, gdyż tylko tyle przyznano im szczepionek 
na dzień.  W najlepszym wypadku w tym punkcie może za-
szczepić się jedynie 180 osób tygodniowo (jeśli oczywiście 
nie będzie jakichś nieprzewidzianych komplikacji).
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Wydarzenia

Sesja Rady Gminy Zabierzów - 18 grudnia 2020
Była to ostatnia sesja w 2020 roku. Najważniej-

sza uchwała podjęta przez radnych – to budżet 
na 2021 rok. Dochody budżetu wyniosą 187 510 
711,47 zł. Główne źródło dochodów gminy to 
podatki i opłaty – stanowią one ok. 44% docho-
du gminy ogółem. Na 2021 rok zaplanowano tu 
wzrost o 9% w stosunku do roku 2020.

Kwota wydatków budżetu gminy na rok 2021 
wynosi 195 513 511,73 zł, co oznacza wzrost 
w stosunku do roku 2020 o 4%.  

W budżecie przeznaczono m. in.: na oświatę 
i wychowanie –  65,6 mln zł tj. 33,6% kwoty wy-
datków ogółem;  na wydatki związane z rodziną 
– 37,8 mln zł tj.19,3%; na gospodarkę komunal-
ną i ochronę środowiska – 22,8 mln zł tj. 11,7%; 
na transport i łączność – 21,5 mln zł tj. 11%; na 
pomoc społeczną – ponad 6 mln zł tj. 3,1%;  na 
kulturę fi zyczną –  5,6 mln zł tj. 2,9%; na kulturę 
i ochronę dziedzictwa narodowego – 4,7 mln zł 
tj. 2,4%; na gospodarkę mieszkaniową – prawie 
5 mln zł tj. 2,5%;  na edukacyjną opiekę wycho-
wawczą – prawie 4 mln zł tj. 2%; na ochronę zdro-
wia – ponad 1,7 mln zł tj. 0,9%.

Planowane  wydatki majątkowe w kwocie 
38 039 620,56 stanowią 19,5% wydatków ogó-
łem. Wśród wydatków majątkowych – inwesty-
cyjnych, znalazły się m. in.: wydatki na szkoły 
podstawowe – 11,1 mln zł, na ochronę powietrza 
atmosferycznego i klimatu (dofi nansowanie wy-
miany palenisk w ramach przyjętych programów) 
– 6,7 mln zł, na drogi powiatowe – 6,6 mln zł, na 
drogi publiczne gminne – ponad 4,8 mln zł, na go-
spodarkę gruntami i nieruchomościami – prawie 
2 mln zł,  na obiekty sportowe - 2,9 mln zł,  na OSP 
– prawie 1 mln zł, na ochronę zabytków – ponad 
1 mln zł.

 Największe zaplanowane na 2021 rok inwe-
stycje w gminie Zabierzów to:  rozbudowa szko-
ły w Nielepicach – 3,1 mln zł, rozbudowa szkoły 
w Zabierzowie – 3 mln zł, rozbudowa szkoły w Ko-
bylanach – 2,5 mln zł, rozbudowa szkoły w Zel-
kowie – 2 mln zł, budowa ciągu pieszo – rowe-

rowego wzdłuż drogi powiatowej Aleksandrowice 
– Balice – 4,2 mln zł, budowa chodnika w Młynce 
– 1 mln zł,  modernizacja willi w Kochanowie (za-
kup wyposażenia i zagospodarowanie terenu wo-
kół willi) – 1 mln zł, projekt i budowa skateparku 
w Zabierzowie – 1,5 mln zł.

Największe inwestycje na drogach gminnych 
to m.in.: budowa chodnika przy drodze nr 107 
w Młynce, budowa mostu w ciągu ul. Źródlanej 
w Brzeziu, budowa muru oporowego i dojścia do 
mostku w ciągu ulic Krótka – Wesoła w Balicach, 
budowa ściany oporowej przy ul. Widokowej 
i Skalnej w Karniowicach, przebudowa skweru ks. 
Bukowińskiego w Rudawie, rozbudowa parkingu 
w Brzeziu. 

Konstruując projekt budżetu na 2021 rok po-
łożono nacisk na to, aby pomimo trudnej sytuacji 
wynikającej z pandemii, nie doszło do załamania 
polityki inwestycyjnej gminy. Projekt budżetu po-
wstał w oparciu o prognozy rozwoju gospodar-
czego, jednak obecne prognozy są tak bardzo nie-
pewne jak nigdy w historii samorządu w Polsce 
od 1990 roku.

Uchwalono także Gminny Program Profi lakty-
ki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
2021 rok. Problemy te obecnie – w czasie pande-
mii nabrały szczególnego znaczenia. Długotrwały 
lęk, stres, izolacja społeczna, często utrata pracy, 
problemy rodzinne – sprzyjają sięganiu po alko-
hol. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ostrze-
ga, że spożywanie alkoholu zwiększa podatność 
na COVID-19, ponieważ odbija się na układzie 
odpornościowym. Zadania zawarte w Gminnym 
Programie to: organizacja pracy Gminnego Punk-
tu Konsultacyjno - Informacyjnego przy ul. Cmen-
tarnej 2, praca terapeutyczna specjalisty ds. uza-
leżnień z grupą trzeźwiejących alkoholików, praca 
terapeutyczna psychologa z rodziną dotkniętą 
problemem uzależnień dzieci i młodzieży oraz 
z grupą osób współuzależnionych, prowadzenie 
świetlic opiekuńczo - wychowawczych, w których  
promuje się zdrowy tryb życia, organizuje warsz-

gazeta01.indd   3gazeta01.indd   3 17.01.2021   15:53:3417.01.2021   15:53:34



ZNAD RUDAWY4

taty i zajęcia sportowe z elementa-
mi profi laktyki. W 2021 roku każda 
szkoła podstawowa otrzyma pulę 
środków na cele profi laktyczne. 
Będą organizowane prelekcje dla 
rodziców, szkolenia dla prowadzą-
cych świetlice, konsultacje indywi-
dualne dla rodziców, odbędzie się 
konferencja pn. choroba alkoholo-
wa.

Na sesji przyjęto także Program 
przeciwdziałania przemocy w ro-
dzinie oraz ochrony ofi ar przemocy 
w rodzinie dla Gminy Zabierzów na 
lata  2021 – 2023. W 2019 roku na 
634 rodziny korzystające z pomocy 
społecznej – około 11% to rodzi-
ny dotknięte przemocą, w tym 68 
dzieci. Dzieci doświadczające prze-
mocy wykazują często w dorosłym 
życiu zachowania agresywne. Oso-
bom dotkniętym przemocą GOPS 
w Zabierzowie zapewnia różnorod-
ne formy wsparcia: poradnictwo 
psychologiczne, prawne, miejsca 
w ośrodkach wsparcia, tworzy ze-
społy interdyscyplinarne, uczestni-
czy w procedurze Niebieskiej karty. 
Prowadzi działania edukacyjne pro-
mujące wzorce życia rodzinnego 
bez agresji.

 Radnym przedłożono też infor-
mację o stanie realizacji inwestycji 
na dzień 31 X 2020. Wśród najwięk-
szych inwestycji zrealizowanych 
znalazły się: budowa budynku ko-
munalnego w Kleszczowie, budowa 
zaplecza sportowego przy boisku 
przy ul. Spokojnej w Bolechowicach, 
zagospodarowanie działki przy bo-
isku w Rząsce, chodnik przy drodze 
gminnej w Młynce, chodnik przy 
ul. Różanej w Ujeździe. 

Lucyna Drelinkiewicz

Wydarzenia

Nasza przeszłość nas wzbogaca
Duża liczba nowo zameldowanych w naszej gminie osób jest 

najlepszym dowodem na to, jak duża jest atrakcyjność naszych te-
renów. Gmina znajduje się prawie na styku Garbu Tenczyńskiego 
i Rowu Krzeszowickiego, czyli utworzonego 40 lat temu Zespołu 
Jurajskich Parków Krajobrazowych. Zajmuje on obecnie 136,581 
kilometrów kwadratowych; sama jego otulina wynosi ponad 
134 kilometry kwadratowe powierzchni. 35 procent tego terenu 
stanowią lasy, głównie mieszane z przewagą buka, dęba i jawo-
ru. Atrakcyjność terenu – to także spora ilość zabytkowych, bądź 
równie cennych jak zabytki obiektów o historycznym znaczeniu. 
Najcenniejszym są na pewno ruiny zamku w Tenczynku, dziś 
skutecznie ratowane przez rozmaite akcje charytatywne, dota-
cje państwowe i towarzystwa historyczne. Kilkadziesiąt lat temu 
można było przy bramie zamku spotkać starszego pana, bodaj 
Majerczyka (szkoda, że tak mało prasa regionalna poświęca 
Mu miejsca na łamach), który godzinami, wierszem opowiadał 
o historii zamku, drugiego niegdyś po Wawelu zamku w Rzeczy-
pospolitej. Zniszczony przez Szwedów w czasie „potopu”, którzy 
szukali w nim ukrytego tam ponoć królewskiego skarbu. Cen-
ny zabytek mamy też na terenie naszej gminy – Lamus dworski 
w Pisarach. Obiekt należący do zespołu dworskiego został 
wpisany do rejestru zabytków nieruchomych wojewódz-
twa małopolskiego o cechach renesansowych, wybudowany 
w pierwszej połowie XVII wieku, murowany, na planie kwa-
dratu, piętrowy, nakryty spadzistym dachem, kryty gontem. 
Od północy schody prowadzące na ganek na piętrze. Budy-

nek został poddany gruntow-
nej konserwacji w 1965 roku. 
W budynku funkcjonowała sty-
lowa kawiarnia gminnej spół-
dzielni oraz klub Związku Mło-
dzieży Wiejskiej, a od 1976 roku 
działała tu galeria „Lamus”, 
w której odbywały się wystawy, 
koncerty, spotkania i odczyty. 

Cennymi obiektami, które również zasługują na miano zabytków, 
są zabudowania dworskie w Pisarach.  Do tego tematu wrócimy 
w następnym wydaniu naszej gazety. Do tych krótkich informa-
cji warto jeszcze dodać, iż w najbliższym sąsiedztwie gminy Za-
bierzów do zabytkowych obiektów na pewno należą: kościoły 
w Morawicy i w Rudawie oraz pałac w Balicach. /wś/ 
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Raport

Dzwony - budzą sumienia, zmuszają do refleksji
Stare przysłowie powiada: Kościół bez dzwo-

nu jak rola bez plonu. Kościelne dzwony roz-
brzmiewały jeszcze niedawno regularnie trzy razy 
dziennie wzywając wiernych do modlitwy „Anioł 
Pański”, mówiono: dzwonią na Anioł Pański, prze-
rywano prace i odmawiano modlitwę. W niedzie-
le i święta dzwony biły przypominając o każdej 
mszy świętej.  Gdy odzywały się  w innych porach, 
ludzie zastygali: znowu ktoś umarł, albo wydarzy-
ło się coś nadzwyczajnego.  Dzwony, zwłaszcza na 
wsiach, pełniły swoistą rolę dzisiejszych serwi-
sów informacyjnych, służyły pobudzaniu poboż-
ności wiernych, ale też  obronie przed klęskami 
żywiołowymi i odpędzaniu innego zła, budowa-
niu porządku i wspólnoty. Służyły też zwoływaniu 
społeczności, gdy na przykład wybuchł we wsi 
pożar. I chociaż dziś biją znacznie rzadziej, bo ich 
brzmienie przeszkadza wielu mieszkańcom, to 
nadal mają informować, wyrażać radość lub smu-
tek, wzywać do zachowania pamięci, wreszcie 
symbolizować przetrwanie i gotowość do jedno-
czenia się z tymi, którym potrzebna jest pomoc 
czy ratunek. Słychać je w chwilach doniosłych 
i przełomowych. Dzwony obecne są w licznych po-
rzekadłach i przysłowiach. Mówimy robić coś od 
wielkiego dzwonu (czynić coś rzadko, od wielkie-
go święta) czy uderzyć w wielki dzwon (zaalarmo-
wać). W języku niemieckim istnieje na przykład 
zwrot: an die grosse Glocke haengen, co oznacza 
dosłownie: powiesić coś na wielkim dzwonie, czy-
li powiadomić wszystkich.  

Jednak dzwony przykościelne spełniają przede 
wszystkim rolę tuba dei, trąby Bożej. Od niepa-
miętnych czasów nawoływały do modlitwy, towa-
rzyszyły pożegnaniom, informowały niebiosa, że 
oto kolejny kandydat stoi przed bramą do wiecz-
ności i czeka, aż Sąd Ostateczny wyda wyrok. Lu-
dzie nigdy nie przestali wierzyć, że  ton dzwonów 
zdradza, jakie są szanse duszy przez tą bramą. Kar-
dynał Joseph Ratzinger nazywał dźwięk dzwonów 
odgłosem wieczności. I chyba każdy przyzna, że 
głos dzwonów zawsze budzi w nas lekki niepokój, 

porusza, zmusza do krótkiej choćby refl eksji. I nie 
ma znaczenia, czy jesteśmy katolikami, wyznaw-
cami innej wiary, czy religia jest nam obojętna. 

Dzwony zawsze są, a przynajmniej powinny 
być okazałe, ich mocny ton powinien docierać 
jak najdalej. Więc budowano też dzwonnice so-
lidnie - musiały wszak wytrzymać ciężar rozko-
łysanego, ciężkiego dzwonu. A dzwony także im 
cięższe, tym piękniejszy wydawały dźwięk, jednak 
mimo swych gabarytów musiały być na tyle ule-
głe dzwonnikom, żeby je można było bezpiecznie 
rozkołysać i jak najdłużej utrzymać ich ton. Dzwo-
ny umieszczano przeważnie na wysokich wieżach, 
zatem w przestrzeni już niedostępnej dla ludzi. 
Symbolizują  powiązanie sfer niebiańskich z tym, 
co ludzkie, ziemskie. Dzwonnicami zwieńczano 
kościoły, lub budowano je już poza kościołem, ale 
blisko, miały bowiem stanowić część świątyni, ale  
jednocześnie zachować ponad religijny charakter. 
Wznoszenie odrębnych dzwonnic datuje się od 
VI wieku naszej ery. Najstarsze zachowane dzwon-
nice były wolno stojącymi, wielokondygnacyjny-
mi wieżami, z językami łacińskiego nazywanymi 
kampanilami (campanile). Słynna krzywa wieża 
w Pizie to też niegdysiejsza dzwonnica!

Dzwon i jego motywy są częstym tematem 
w literaturze, inspirują literatów, poetów a na-
wet kompozytorów. Symbolizują najczęściej ży-
cie i śmierć, przemijanie, ale też ważne wydarze-
nia historyczne, chwile doniosłe i przełomowe. 
Pierwsze skojarzenie z dzwonami w literaturze 
przywodzi na myśl powieść  Hemingwaya: „Komu 
bije dzwon”. Ale przecież także polscy pisarze 
i poeci chętnie sięgali do jego symboliki. Widać 
to choćby w dramacie Stanisława Wyspiańskie-
go: „Akropolis” i w powieści Wacława Berenta: 
„Żywe kamienie”. Lista autorów, którzy podjęli te-
mat dzwonów jest bardzo długa. Wiesz, dlaczego 
dzwon głośny? Bo wewnątrz jest próżny! -  to cy-
tat z wiersza „Mądry i głupi” Krasickiego. Mickie-
wicza przywołajmy z dłuższym fragmentem: 
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Dzwonki razu jednego świegotały z wieży
Do dzwona, który w piasku pod kościołem leży:
„Widzisz, bracie, 
choć mniejsi, jak śpiewać umiemy;
Cóż tobie po wielkości, gdyś głuchy i niemy?
„O głośni braciszkowie! 
- dzwon smutny zaszeptał -
Dziękujcie Plebanowi, że mię w piasek wdeptał.”

Inni autorzy z długiej listy piszących o dzwonach 
to Staff : „Dzwony”, Broniewski „Dzwon w Płocku”, 
Iłłakowiczówna „Dzwony cerkiewne”, Pawlikow-
ska-Jasnorzewska „Dzwonnica” czy współcześnie 
Szymborska „Jestem za blisko, żeby mu się śnić” 
i Adam Zagajewski „Dzwony”.

Do pięknego zwyczaju należy nadawanie dzwo-
nom imion, stają się nam wówczas jakby bliższe, 
swojskie. Czasem noszą imiona fundatorów, cza-
sem honorują ważne, zasłużone  postaci dla kraju 
i Kościoła.  Najbardziej znany  polski dzwon znaj-
duje się na Wawelu. Został ufundowany przez 
króla Zygmunta Starego w 1520 roku i waży 12 
ton.
W naszej gminie najbardziej znany i chyba naj-
starszy, bo z roku 1674, jest największy dzwon 

przy kościele w Rudawie, jedyny, który ostał się 
przez całą wojnę. Pozostałe trzy zostały zdemon-
towane i przetopione na armaty. Od tej właśnie 
dzwonnicy i tego dzwonu rozpoczynamy wędrów-
kę odwiedzając i podziwiając dzwonnice i dzwony  
na terenie naszej gminy. /jhś/

RUDAWA 
I JEJ DZWONY

Do roku 1917 w drewnianej dzwonnicy do-
budowanej po zachodniej stronie kościoła, były 
zawieszone cztery dzwony, w tym największy po-
chodzący z 1674 r. o rozmiarach: 107 cm wysoki 
oraz 105 cm średnicy.

Podczas I wojny światowej Austriacy zabrali 
z kościoła 3 dzwony, szczęśliwie pozostawili naj-
większy zabytkowy.

Z inicjatywy ówczesnego proboszcza księ-
dza Dziekana Józefa Nowaka, oraz przy poparciu 
Komitetu Kościelnego, zamówiono ponownie 
3 nowe dzwony w Stoczni Gdańskiej, fi rmie pod-
ówczas niemieckiej. Uzgodniono cenę 8000 zł za 
nowe dzwony. Ofi arodawcami byli: Czarnik Jan 
z Niegoszowic, Korbiel Piotr z Krzeszowic, Kasa 
„Stefczyka” w Rudawie, Spółdzielnia Mleczarska 
oraz parafi anie. Jeden dzwon „Ave Maria” ufun-
dowali hrabiowie Roztworowscy z Niegoszowic.
Ponieważ istniejąca drewniana dzwonnica była 

Raport
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7ZNAD RUDAWY

w złym stanie, (spróchniałe drewno) wybudowa-
no murowaną dzwonnicę z czterema oknami do 
zawieszenia dzwonów.
Dzwonnica kosztowała 5000 zł, jeden 
z ofi arodawców przekazał na ten cel 1500 zł. 
Poświęcenia nowych dzwonów dokonał w lip-
cu 1931 roku ks. proboszcz, konsekracji dzwo-
nów dokonał  11 czerwca 1933 r. ks. Biskup 
dr. Stanisław Rospond.

Koszt jednego dzwonu pokryli kolejarze, drugiego 
parafi anie.
Na dzwonie ufundowanym przez kolejarzy jest 
napis „Imię moje Józef”, godło kolejarzy oraz na-
pis „Kolejarze parafi i Rudawa w roku 1958”.
Na drugim jest wizerunek Matki Boskiej Często-
chowskiej i napis: „Królowo Polski błogosław ko-
ściołowi i Ojczyźnie naszej”, oraz „Dzwon ten ofi a-
rowali wierni parafi i Rudawa w roku 1958”.
Uroczystej konsekracji dzwonów dokonał Jego 
Ekscelencja ks. Eugeniusz Arcybiskup Baziak.
Na kościelnej wieży zamontowany jest również 
obecnie nieużywany mniejszy „dzwonek”, może 
warto byłoby  go zdjąć i pokazać go jako eksponat.
W kościele, na ścianie w prezbiterium zamon-
towany jest dzwonek „sygnaturka” z roku 1897  
ogłaszająca rozpoczęcie mszy św.

Dzięki staraniom wiernych jak również przy 
wydatnej pomocy proboszcza ks. Marcina Sie-
dleckiego oraz Jego wikarych, parafi a znów po-
siada swoje cztery dzwony, melodyjnie zwołujące 
wiernych na nabożeństwa do Świątyni Pańskiej 
oraz odprowadzające zmarłych na cmentarz.

Edward Rudzki
Rudawa - 11.06.1933

 - uroczystość konsekracji dzwonów

Raport

W roku 1942 Niemcy zabronili uruchamiać 
dzwony, a w roku 1943 zdemontowali trzy dzwo-
ny i wywieźli je do Krzeszowic. Szczęśliwie pozo-
stał największy – zabytkowy, który uruchomiono 
w styczniu 1945 r. po ucieczce Niemców.

Dzięki pomysłowości kościelnego Piotra Bastra 
z Rudawy oraz sekretarza gminy p. Kożka z Krze-
szowic, najmniejszy, spośród zabranych dzwonów, 
ufundowany przez hr. Roztworowskich – Niemcy 
oddali kościelnemu, który sprowadził go na stare 
miejsce.

Do roku 1958, w dzwonnicy nadal były dwa 
puste okna. Z inicjatywą zakupu nowych brakują-
cych dzwonów wystąpili podczas pielgrzymki do 
Kalwarii Zebrzydowskiej  wikariusze z naszej pa-
rafi i ks. ks. Stanisław Mżyk oraz Julian Lachendro. 
Inicjatywę księży poparli kolejarze pochodzący 
z parafi i oraz pozostali mieszkańcy.
Zamówione dwa dzwony w  fi rmie „Jana Felczyń-
skiego” w Przemyślu, ich koszt wynosił 100 tys. zł. 
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Zabierzów  

Historia kościoła w Zabierzowie jest  opisana 
zarówno w przewodnikach, jak i kronikach para-
fi alnych. Budowano go dość długo, powstawał 
w latach 1908-38 wg projektu Józefa Kryłowskie-
go i stanął na miejscu dawnej kaplicy. Gmach ko-
ścioła rozbudowano w latach 1969-71. 

Ale dzwonnicę wzniesiono dopiero w roku 2002 
i wówczas też zawieszono w niej cztery dzwony.  
Szczegółowe informacje przeczytać można na ta-
blicy, umieszczonej na dzwonnicy. 

Dowiadujemy się z niej, iż dzwonnicę ufundo-
wano dla upamiętnienia pielgrzymki Jana Pawła 
II do Krakowa. Podobnie jak dzwony, którym na-
dano imiona: Jan Paweł II – jest on największy 
i najcięższy, waży aż 820 kg; dzwon św. Franciszek 

- 505 kg, dzwon św. Stanisław, Biskup Męczennik - 
356 kg oraz najmniejszy z nich - dzwon Maria Nie-
pokalanie Poczęta Królowa Świata - waży 262 kg. 
Dzwony te zabrzmiały po raz pierwszy 18 sierpnia 
2002 o godz. 18.00, czyli w chwili lądowania na 
lotnisku w Balicach samolotu z papieżem na po-
kładzie. 

Podobno, jeszcze przed wojną, stała przy ko-
ściele dzwonnica drewniana, która uległa spa-
leniu, umieszczone w niej były – jak twierdzi 
historyk parafi i Edmund Dąbrowa – zaledwie 
trzy dzwony. Uroczystość zawieszenia dzwonów 
w nowej dzwonnicy odbyła się z udziałem ówcze-
snego biskupa Kazimierza Nycza. Wolno stojąca 
dzwonnica jest pod względem architektonicznym 
dość typowa, podobna do dzwonnic w ościen-
nych parafi ach. Sylwetka dzwonnicy, choć nie 
przytłacza, rzuca się w oczy z daleka.  /wś/

Balice
Budowa kościoła parafi alnego w Balicach trwa 

już od kilku lat. Bryłę kościoła można już podziwiać 
na wzgórzu obok kaplicy, w której sprawowane są 
teraz nabożeństwa. Od strony zachodniej świąty-
nię zwieńcza wieżyczka z krzyżem, stanowiąca nie 
tylko dekorację, ale też rodzaj lekkiej konstrukcji 
do zawieszenia małego dzwonu - sygnaturki.  Czy 
faktycznie tam kiedyś dzwon zawiśnie? To zależy 
od środków fi nansowych, jakie uda się na ten cel 
zebrać. Na razie gromadzi się fundusze na wykoń-
czenie kościoła.  Może nawet kiedyś w przyszłości, 
zgodnie z tradycją,  obok kościoła stanie osobna 
dzwonnica z pięknie brzmiącymi dzwonami – to 
marzenie księdza proboszcza Jerzego Zubera, ale 
też i parafi an. Jeszcze trwają intensywne prace 
przy wykańczaniu wnętrza kościoła. Jeśli uda się 
kiedyś zbudować dzwonnicę, będzie ona jednak 
niezbyt wysoka, ze względu na bliskie sąsiedztwo 
lotniska i ograniczenia z tego faktu  płynące. 

A wracając do sygnaturki: parafi anin, prof. 
Zbigniew Ślipek, jest w posiadaniu niewielkiego 

Raport
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9ZNAD RUDAWY

rystycznego dźwięku nie usłyszymy na żywo, za-
stępuje go bowiem elektroniczne nagranie. 

Spoglądając z dołu trudno dostrzec umieszczo-
ne wysoko dzwony, za to dźwięk rozchodzi się po 
całej okolicy, docierając do najdalszych zakątków. 
Przecież o to właśnie chodzi, by było je słychać 
daleko, nie tylko w obrębie kościoła, gdyż ich ton 
zawsze przypomina ważne wydarzenia, uroczy-
stości, niekiedy rocznice. 

dzwonu-sygnaturki i gotów jest podarować go 
kościołowi w Balicach. Dzwon ten mógłby zawi-
snąć właśnie na tej niewielkiej wieżyczce kościo-
ła.  Może tak się stanie, a może uda się znaleźć 
sponsora  lub grupę ofi arodawców, którzy zaku-
pią nowy dzwon do powstającego kościoła? /wś/

Kościół 
w Bolechowicach

Chociaż jest jednym z najstarszych kościołów 
w naszej gminie, nie posiada klasycznej, osobnej 
wieży z dzwonami, które tworzą charakterystycz-
ny element każdej katolickiej świątyni.  Tu dzwon-
nica stanowi integralną całość z kościołem. Taka 
strzelista  budowla przewyższa znacznie  gmach 
kościoła. Najczęściej wieża kościelna liczy ok. 27 
metrów  wysokości i to właśnie w niej montowa-
ne są kościelne dzwony. W Bolechowicach są one 
wprawdzie ukryte w wieży, ale dziś ich charakte-

Raport
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Brzezie-Ujazd
Do czasu wybudowania tu kościoła, Brzezie 

wraz z Ujazdem należały do parafi i w Bolechowi-
cach. W 1991 erygowano nowy kościół, zbudo-
wany na granicy tych dwóch wsi  i szybko zyskał 
sobie należne mu miejsce.  Wkrótce obok kościo-

W Kobylanach dzwony 
grają kilka melodii

Przy kościele w Kobylanach trudno doszukać 
się dzwonnicy, bo i kościół to stosunkowy młody 
i przez cały czas pozostaje w rozbudowie. Jest za 
to – jak przy każdej świątyni – wysoka 27- metro-

Raport
Dzwony w Bolechowicach należą również do 

najstarszych w gminie. Pierwszy dzwon „Boguro-
dzica”, który w czasie wojny został zdemontowany 
i wywieziony przez Niemców, został zamieszczony 
na kościelnej wieży już w roku 1545, zatem zale-
dwie 24 lata po zainstalowaniu na wieży katedry 
Zygmuntowskiej Dzwonu Zygmunta. Najmłodszy 
z bolechowickich dzwonów nosi imię – „Jan Pa-
weł II” i został ufundowany stosunkowo niedaw-
no przez małżeństwo, które zamieszkiwało nie-
gdyś w Domu Spokojnej Starości w Karniowicach, 
państwa Zofi ę i Jana. Ich nazwiska zostały przez 
fundatorów zastrzeżone. /wś/

ła powstała murowana dzwonnica, która stanowi 
charakterystyczny punkt odniesienia dla tego te-
renu. 

W odróżnieniu od wielu nowych kościołów, 
ten w Brzeziu zdecydował się na zbudowanie 
osobnej przykościelnej dzwonnicy, nawiązując 
do tradycji, która określała nie tylko wysokość 
wieży, ale też jej kształt i liczbę zamieszczonych 
w niej dzwonów. /wś/
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Raport

Nielepice – 
dzwonek Wawrzyniec

Dzwonek - sygnaturka pierwotnie został 
umieszczony przy szkole w 1903 roku. Po tym, 
jak w 1914 zarekwirowali go Austriacy, czekano 
24 lata, by zakupić nowy, a ponieważ najstarszym 
mieszkańcem wsi był wówczas Wawrzyniec Ku-
lik, dzwonek nazwano podczas jego poświęcenia 
„Wawrzyniec”. Dźwięk „Wawrzyńca” wzywał do 
modlitwy „Anioł Pański” oraz odpro wadzał miesz-
kańców na cmentarz. Przykre zadanie miał pod-
czas II wojny światowej. Wzywał na zbiórkę do 
wykonywania prac przymusowych. W obecnym 

wa wieża, skąd rozlegają się dzwony… elektronicz-
ne, zapisane na karcie pamięci. Proboszcz, ksiądz 
Józef Iwulski, nie kryje satysfakcji, iż to on właśnie 
jest pomysłodawcą, aby te elektroniczne dzwo-
ny grały różne melodie z rozmaitych okazji. I tak 
na przykład o 6.00 rano można usłyszeć melodię 
pieśni: „Kiedy ranne wstają zorze”. W samo po-
łudnie o 12.00 dzwony „grają” na „Anioł Pański”, 
zaś wieczorem o 21.00 „Apel Jasnogórski”. I tylko 
w Boże Narodzenie rozbrzmiewa na okolicę me-
lodia „Cichej nocy”. Wszystkie trzy elektroniczne 
dzwony grają razem tylko w święta. Pojedynczy 
dzwon odzywa się tylko w przypadku, kiedy  do-
trze informacja, że zmarł któryś parafi anin. /wś/

miejscu, na słupie, obok niedawno wyremonto-
wanych świetlicy, remizy i kaplicy, „Wawrzyniec” 
zamocowany został w 2008 roku.

Edward Rudzki

Rząska
Kamień węgielny pod budowę kościoła para-

fi alnego w Rząsce wmurowano 31 października 
1981 roku, gotowy był już w 1984, a konsekrowa-
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Raport

Podzwonne tematu
Ad perpetuam rei memoriam – odezwał się do 

mnie znajomy ksiądz  po łacinie. Znaczy to tyle, 
co „Na wieczną rzeczy pamiątkę”. Sentencja ta 
miała umocnić wiarę moją, że są jeszcze czyny 
i rzeczy, które nie przemijają, są i będą obecne 
w naszym życiu materialnym i duchowym. Czymś 
takim w pierwotnym założeniu miały być dzwo-
ny, przede wszystkim dzwony kościelne, bo cy-
wilne atrybuty wzywające ludzi do aktywności 
miały charakter raczej wybiórczy niż powszechny. 
Dzwony, to kościelne wici wzywające do poszano-
wania wspólnoty ludzkiej, aczkolwiek w czasach 
zagrożenia skutecznie zastępowały właśnie owe 

ny w 2004.  Również i tu nie ma osobnej dzwon-
nicy przykościelnej, dzwony umieszczone są 
w wieży kościelnej, choć zawieszone tam zostały 
dopiero w roku 2015. Wcześniej znajdowały się 
w specjalnej konstrukcji na dachu świątyni. Z wie-
ży rozlega się jednak  dźwięk elektroniczny,  prak-
tycznie nie do odróżnienia od melodii spiżowych 
dzwonów kościelnych. Trzeba obiektywnie przy-
znać, że współcześnie zafundowanie sobie spiżo-
wych dzwonów jest bardzo drogą inwestycją, do-
datkowo ludwisarnia  jest dziś mało opłacalnym 
interesem, choćby ze względu na drogie materia-
ły, posiadanie odpowiedniego terenu i żmudny 
proces tworzenia dzwonów./wś/

Dzwon Zygmunta
na Wawelu

Jeszcze do niedawna największym i najbardziej 
znanym dzwonem kościelnym w Polsce był za-
mieszczony na wieży wawelskiej katedry Dzwon 
Zygmunta, a właściwie powinniśmy powiedzieć: 
dzwon Zygmunt. Średnica jego czaszy wynosi 242 
cm, a grubość ścian od 7do 29 cm. Waży wraz 

z łożyskami i huśtawką 12 600 kg, a jego nowe 
serce (pierwotne czterokrotnie pękało i wyma-
gało wymiany) 365 kg. Płaszcz dzwonu zdobią 
płaskorzeźby św. Zygmunta i św. Stanisława oraz 
wizerunki Orła Polskiego i Pogoni Litewskiej. 
Dzwon ufundowany został przez króla Zygmunta 
I Starego, wykonano go w krakowskiej ludwisarni 
przez Hansa Behema z Norymbergi w 1520 roku, 
a w następnym roku, 9 lipca 1521, zawieszony zo-
stał na wieży. Krakowianie po raz pierwszy jego 
dźwięk mogli podziwiać już cztery dni później. 
Dzwon uruchamiany jest dzisiaj, jak przed wie-
kami, ręcznie przez 12 dzwonników, członków 
Bractwa Dzwonników Wawelskich, których orga-
nizacja liczy obecnie 35 osób. Jest to godność ho-
norowa, a członkostwo w nim wymaga spełnienia 
wielu zasad godnych człowieka honoru. Dźwięk 
dzwonu rozlega się  ok. 30 razy w roku, a każde 
jego bicie ma uczcić ważne kościelne święto, jak 
Boże Narodzenie czy Wielkanoc, lub wydarzenie 
istotne dla Kościoła lub Polski. Jego ton wzywał  
na przykład w marcu ub. roku  wiernych do mo-
dlitw za ustanie pandemii covid-19.

Dziś Dzwon Zygmunta na liście największych 
polskich dzwonów ustępuje miejsca dzwonowi 
„Maryja Bogurodzica”, który znajduje się w  sank-
tuarium w Licheniu. /wś/
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„larum” . Zatem powinny stanowić dumę kościo-
ła i memento historii.  Odnoszę wrażenie, że dziś 
są traktowane raczej jako element kulturowy, ani-
żeli symbol.  Domagają się wnikliwego poznania 
ich historii i znaczenia, także w świecie cywilnym. 
Przecież „ziemia jednako otwiera się dla bieda-
ków i synów królewskich”.  Cudze błędy mamy 
na oku, nasze zaś za plecami – kontynuuje naszą 
rozmowę znajomy ksiądz, kiedy dzielę się swoją 
refl eksją o słabej powszechnej wiedzy historycz-
nej dotyczącej kościelnych dzwonów. Odpowiada 
na moje wątpliwości, znowu po łacinie, amicos 
secreto admone, palam lauda – znaczy to tyle co: 
upominaj przyjaciół na osobności, chwal jawnie. 
Rozmawiamy. Im dłużej – tym bardziej ukazuje się 
gorzka prawda, że historia, zarówno powszechna, 
jak i elitarna jest nam potrzebna tylko do zabły-
śnięcia w towarzystwie. Przecież dzwony – nie 
są tylko atrybutem kościoła i wiary, ale są przede 
wszystkim symbolem. „Komu bije dzwon”? – 
pytał Hemingway. No, komu…?

Witold Ślusarski

Raport

Trzej królowie 
w Aleksandrowicach

Z powodu pandemii nie odbyły się w tym roku 
organizowane w wielu parafi ach Orszaki Trzech 
Króli. Z tym większą radością można było oglądać 
wschodnich władców zmierzających do Betlejem, 
którzy zatrzymali się przy studni w Aleksandrowi-
cach.

Temat na czasie…
(poetycko według Kazimierza Przerwy-Tetmajera.

Z przesłaniem na No wy Rok)

Czymże jest młodość bez miłości?
Jest jako gwiazda bez promieni, 
Jako oaza bez strumieni, 
Jest jak róży kwiat bez woni, 
Jak bezowocny kwiat jabłoni, 
Jest jako pszczelny ul bez miodu,
Jak pyszny pałac bez ogrodu.

Czym jest, kto nie ma kogo kochać?
Jest jak dąb na urwisku góry,
Jak wiotki powój bez podpory,
Jako jaskółka jest bezgniezdna,
Jako wodospad skalny bez dna, 
Jak bez stolicy kraj szeroki, 
Jako lecący wiatr w obłoki.
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Pytania, 
pytania...

Jak będziemy wspominać dopiero co pożegna-
ny 2020 rok? Czy pandemia przesłoni nam wszyst-
kie nasze wspomnienia, wśród których z pewno-
ścią było niemało tych dobrych? Co przyniesie ten 
kolejny rok, 2021?

Liczba 21 jest uważana za szczęśliwą, nazywaną 
„oczkiem”. Nie należę do osób przesądnych, ale 
miło jest myśleć, że ten nowy rok będzie tym do-
brym, bez strachu przed zakażeniem, bez obaw, 
że jak się nam coś stanie, nie uzyskamy na czas 
pomocy lekarskiej.

Czego nauczyło nas życie w zagrożeniu pan-
demią? Czy nauczyło nas odpowiedzialności za 
siebie i innych, przestrzegania zasad innego niż 
dotąd współżycia społecznego, czy wyzwoliło 
w nas więcej dobra czy zła? Czy staliśmy się bar-
dziej wrażliwi na los osób dotkniętych samotno-
ścią, chorobą, nieszczęściem? A może staliśmy się 
bardziej zamknięci w sobie, dbając tylko o siebie? 
Każdy musi sam odpowiedzieć sobie na te i wiele 
innych pytań.

Nasze społeczeństwo lubi działać „akcyjnie”.  
Akcja „Świąteczna paczka”, „Serce za serce”, „Or-
kiestra Świątecznej Pomocy” i wiele, wiele in-
nych, do których włączają się setki i tysiące osób. 
I to jest wspaniałe.  Na stole wigilijnym, jak każe 
tradycja, stawiamy dodatkowe nakrycie dla nie-
spodziewanego gościa, zbłąkanego przybysza. 
Przepiękny zwyczaj. A gdyby tak naprawdę zapu-
kał do naszych drzwi zarośnięty,  ubrany w podar-
te i brudne ciuchy, przypadkowy przechodzień? 
Czy bylibyśmy w stanie posadzić go wśród nas 
i ugościć? Myślę, że bardzo wielu z nas zrobiłoby 
tak. Bo Święta, bo tradycja, bo żal człowieka.

A jak jest na co dzień? Czy naprawdę jesteśmy 
tacy wspaniali? Czy potrafi my podać rękę bez-
domnemu, leżącemu na ulicy? Często się zdarza, 
że widząc kogoś takiego uważamy, że jest pijany 

i nie zasługuje na naszą pomoc. Odwracamy 
wzrok i zostawiamy innym troskę o to, co się dalej 
stanie. Nie reagujemy też najczęściej na przemoc, 
dziejącą się za naszą ścianą. To nie nasza sprawa, 
nie trzeba się mieszać w życie innych.

Szanowni Czytelnicy, to trudne pytania, skiero-
wane również do mnie, piszącej ten tekst.

Nikt nie jest ideałem. Jednak widzę, że ten 
trudny rok wyzwolił w nas pokłady dobra. Świa-
domi zagrożenia, jakie niesie pandemia, trosz-
czyliśmy się o nasze rodziny, szczególnie o osoby 
starsze. Całe rzesze ludzi pomagało tym, którzy 
byli „uwięzieni” w domach, robiąc zakupy, prowa-
dząc rozmowy telefoniczne itp. Mam wrażenie, że 
nawet protesty uliczne, pełne wulgaryzmu i nie-
potrzebnej przemocy, zacierają się już w pamięci 
i obyśmy nie musieli znów być świadkiem takich 
akcji, przesłaniających dobro, które potrafi my 
ofi arować innym. A dobro w ostatnim czasie spo-
tykaliśmy często.

Na początku pandemii, kiedy trudno było zor-
ganizować sensownie działania wspomagające 
personel szpitalny, przygotowywaliśmy paczki ze 
środkami higieny osobistej i produktami żywno-
ściowymi, wspomagaliśmy domy pomocy spo-
łecznej, organizowaliśmy pomoc sąsiedzką itd., 
itp. Nie były to działania „na pokaz”, bo nie jeste-
śmy celebrytami. Wynikało to z potrzeby serca, 
z naszej wrodzonej wrażliwości na to, co się wo-
kół nas dzieje. Robiliśmy to cichutko i skutecznie. 
Przykładów takiej działalności można przytaczać 
bez liku, ale nie o to przecież chodzi.

Zastanawiam się, jak nam się będzie żyło „po”. 
Bo przecież pandemia kiedyś minie, choć wirus, 
jak to wirus, na zawsze zostanie z nami. Uodpor-
nimy się na niego, zaszczepimy (pewnie nie wszy-
scy).

Wiele sfer naszej aktywności uległo takiej 
zmianie, o jakiej nam się nigdy nie śniło. Zdalna 
praca, zdalne nauczanie, kwarantanna, zamyka-
nie sklepów, galerii, odcięcie od wydarzeń kultu-
ralnych „na żywo”.... Zresztą, co ja tu będę więcej 
pisać. Wszyscy dobrze wiemy, jak było i jak jest 
teraz. Jednak kiedyś trzeba będzie odbudować to, 

Felieton
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co zniszczyła zaistniała sytuacja. Nasze społeczeń-
stwo, nastawione w ostatnim czasie w większym 
stopniu na konsumpcję, z pewnością nie wyjdzie 
z tego wszystkiego bez szwanku. Pewnie nikt z 
nas nie chciałby być na miejscu właścicieli np. ho-
telu, restauracji czy pensjonatu, którzy mają tak 
poważne problemy fi nansowe, a niektórym grozi 
wręcz bankructwo. Trudno to sobie wyobrazić. 
Wiemy jednak, jak twardym narodem są Polacy. 
Z każdej opresji potrafi ą wyjść mniej lub bardziej 
obronną ręką. P. Virgil Redlich stwierdził kiedyś: 
„To smutne, że tak często musimy zaczynać od 
nowa. To pocieszające, że tak często możemy od 
nowa zaczynać!”

Felieton
Ale może docenimy to, co straciliśmy i tak, jak 

mówił Winston Churchil: „Zamiast narzekać, że 
nie mamy wszystkiego, co chcielibyśmy, powin-
niśmy być raczej wdzięczni, że nie otrzymujemy 
wszystkiego, na co zasłużyliśmy”.

Tak czy owak powoli wrócimy do „normalno-
ści”.

Z pewnością po doświadczeniach ubiegłego 
roku nie wrócimy do świata, który znaliśmy. Wró-
cimy do lepszego? Oby.

Tego Wam, Szanowni Czytelnicy, na ten rozpo-
czynający się Nowy Rok 2021 życzy

Hanna Czaja-Bogner

SCKiPGZ

Audiobooki 
w gminnych 
bibliotekach

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych 
Czytelników, oferta Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Zabierzowie oraz jej fi lii w Balicach, Bolechowi-
cach i Rudawie została poszerzona o audiobooki 
oraz dostęp do zasobów e-booków na portalu Le-
gimi. Zakupiliśmy 197 Audiobooków. Wśród nich, 
każdy znajdzie coś dla siebie. Dzieci ucieszą się 
z bajek i lektur, a dorośli będą mogli posłuchać 
literatury obyczajowej, kryminałów, poradni-
ków. Nie zabrakło również dzieł klasyki literatury 
polskiej. Oprócz audiobooków wprowadziliśmy 
możliwość uzyskania kodu do tysięcy tytułów za 
pośrednictwem portalu Legimi. Czytelnicy zapi-
sani do naszych bibliotek, mogą mieć dostęp do 
wielu nowości i bestsellerów, ale i starszych tytu-
łów – z beletrystyki, literatury faktu i innych po-
pularnych kategorii udostępnianych przez portal 
Legimi.com. Wystarczy, że na podstawie otrzy-

 Kalendarz 
na rok 2021

Już po raz dziewiąty został wydany kalendarz 
Centrum Kultury w Zabierzowie. Jest to wyjątko-
wy kalendarz,  bo jego karty zdobią prace dzieci 
i młodzieży, laureatów konkursu plastycznego pt.: 
„Oto Zwierz”.

Jak co roku konkurs ten cieszy się niezwykłą 
popularnością, a dostarczane prace do Centrum 
Kultury ze szkół z terenu Gminy Zabierzów są za-
wsze niezwykłą opowieścią plastyczną i pokazują 
jak cudownie dzieci i młodzież potrafi ą się wyra-
żać artystycznie. W tym roku do konkursu zostało 
złożonych 300 prac, 30 prac zostało nagrodzonych 
w różnych kategoriach wiekowych.  Zwycięzcom 
gratulujemy! Nauczycielom dziękujemy za opiekę 
artystyczną.

A Was – drodzy Mieszkańcy Gminy Zabierzów 
– jeżeli chcecie zobaczyć przeróżne „zwierza”, 
zapraszamy do zapoznania się z naszym kalen-
darzem na rok 2021. Kalendarze można zakupić 
w Centrum Kultury  ul. Szkolna 2, Zabierzów.
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SCKiPGZ

Wielka Orkiestra 
Świątecznej 
Pomocy 
zagra w Zabierzowie po raz 16
 

W ostatnią niedzielę 
stycznia na terenie całej 
Polski po raz kolejny kwe-
stować będą  wolonta-
riusze Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, tym 
razem na rzecz laryngo-
logii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. W tym 
szczególnym czasie, gdy cały Świat boryka się 
z niespotykaną dotąd pandemią wsparcie służby 
zdrowia jest szczególnie ważne. Problemy pande-
miczne nie ominęły także organizatorów WOŚP-u, 
wszak po raz pierwszy w 29 historii zdarzyło się, 
że termin orkiestry musiał zostać przesunięty. 

Podobnie jak w latach poprzednich na terenie 
naszej Gminy działa sztab WOŚP zarejestrowa-
ny przy Samorządowym Centrum Kultury i Pro-
mocji Gminy Zabierzów, który kwestował będzie 
już po raz szesnasty. Działamy nieprzerwanie od 
roku 2006 – podczas 15 fi nałów udało się na-
szym wolontariuszom zebrać niebagatelną kwotę 
687 204,03 zł. 31 stycznia na ulice naszej Gminy 
wyjdzie 73 wolontariuszy, którzy będą Państwa 
prosić o „orkiestrowe” datki. 

JM

Świąteczny konkurs 
,, Akcja łańcuchowa – 
połączmy siły na święta” 

 
Wynik imponujący – łącznie 1270 metrów ko-

lorowych łańcuchów! Niejedna choinka ugięłaby 
się po ich ciężarem.

 
W konkursie organizowanym przez Samo-

rządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy 
Zabierzów bardzo licznie udział wzięły dzie-
ci ze szkół: ZSP z Zabierzowa, SP z Kobylan,
SP z Rząski, SP z Brzezia, SP z Nielepic oraz 
Przedszkola „Radosne Nutki” z Zabierzowa. 
Dzieci dosłownie ,,mierzyły się” w kategoriach: 
najdłuższy łańcuch (grupy przedszkolne, klasy 
1-3, klasy 4-8) oraz w kategoriach nowatorskich 
tj: najsmaczniejszy, najelastyczniejszy, najbardziej 
kreatywny, najbardziej anielski, najbardziej uro-

manego w bibliotece unikalnego kodu, założą 
konto i pobiorą bezpłatną aplikację Legimi. Wów-
czas wszystkie bez wyjątku e-książki dostępne 
w abonamencie będą mogli czytać na smar  onie, 
tablecie, komputerze lub czytniku. Oczywiście 
za darmo. Warunkiem jest posiadanie ważnej 
karty bibliotecznej. Aktywacja kodu następu-
je po rejestracji bezpłatnego konta Legimi na 
stronie h  ps://www.legimi.pl/rajska/. Następ-
nie wybrane książki pobrać można bezpośred-
nio w aplikacji Legimi, zainstalowanej na wybra-
nym urządzeniu. Od momentu aktywacji kodu 
użytkownik ma dostęp do zasobu przez 30 dni.
Usługa wypożyczania książek elektronicznych 
udostępniona została ze środków BN w ramach 
projektu Priorytet1. Zakup usług dostarczania pu-
blikacji drogą elektroniczną.  Oczywiście oprócz 
kodów i audiobooków do Państwa dyspozycji jest 
tradycyjny księgozbiór, wciąż na bieżąco uzupeł-
niany o nowości wydawnicze.

czy, najbardziej glamour, najbardziej fi kuśny i na 
najmocniej połączony.

Wszystkim szkołom i przedszkolom oraz jednej 
fantastycznej świetlicy dziękujemy za udział i gra-
tulujemy zwycięzcom! W przyszłym roku planuje-
my kolejną edycję konkursu. Kto wie, może wpi-
szemy się do Ksiegi Guinessa ustanawiając nowy 
rekord? 
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