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...  i le w nich zdrowia i  radości,

i le honoru i  godności,

i le nadziei i  marzeń

i tego, co się jeszcze zdarzy?
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Gdyby dziś żył Erazm z Rot terdamu…

Nasz świat już nigdy nie będzie taki sam, nie będzie taki jak przedtem. I  nie ma co się na 
niego obrażać. Natura upomniała się o swoje. 

I  Święta nie będą takie same. 

Szał świątecznych prezentów, bieganie po sklepach i  galeriach i…perspektywa niepewności: 
co dalej? Jesteśmy zagubieni nawet wtedy, gdy się do tego nie przyznajemy. Taka już nasza 
natura. Jesteśmy rozregulowanym społeczeństwem, w którym ani poruszać, ani zmieścić się 
nie umiemy. Emocje i  frustracje są naszym dniem powszednim. Budujemy swój dom na pia-
sku, wbrew nauce biblijnej,  nie pomni też tego, o czym w swoich „Pieśniach” pisał Horacy: 
 „Pamiętaj -  i  w nieszczęściu zachowaj spokój umysłu”. Bezczynność, to nie to samo co odpo-
czynek. To coś o wiele gorszego i  pamiętajmy, że każdy następny dzień jest sumą zła i  dobra 
dnia poprzedniego. Pamiętajmy miniony listopad i  zapamiętajmy bieżący grudzień. Pandemia 
na zawsze zmieni nam świat. Gdy dorastamy, życie nam się kurczy. Coraz częściej zaczynamy 
rozumieć, że wynik jest uznaniem, aprobatą działania. Nie będę odkrywczy, jeśli  powiem, 
że nasza gmina dzielnie broni się przed tym pandemonium. Racjonalne wydatki,   racjonal-
ny budżet, dobra organizacja, ludzie – to dziś gwarancja. I  chociaż Święta tak radosne jak  
w poprzednich latach nie będą, nie ma powodów do obaw, że wypadniemy z torów rozsądku 
i  nowoczesności.  Filozof ia świata zna tę prawdę, iż „po rozbiciu statku wielu wyszło cało;  
z tonącej ojczyzny nikt nie może ocaleć”.  Zawartość tego numeru gazety niech nam doda 
optymizmu.

Gdyby dziś żył Erazm z Rotterdamu…
To kobiety dźwigają na swych barkach 

cały ten świat. Nie trzeba być nadto inteli-
gentnym, żeby to wiedzieć. To przecież ONE 
stworzone są do codzienności ludzkiego ży-
cia, a to jest najcięższy zawód na świecie.  
I  najtrudniejsza praca.  Chciałoby się w tym 
miejscu dodać, że „mężczyzna to prototyp 
– a więc nieudany”. Proszę mi nie mieć tego 
za złe; nie obrażam facetów, przecież sam 
nim jestem, bo wprawdzie „kobietom kwiat 
za dwa etaty”, ale to „kawalerowi i  psu 
wszędzie wolno”. I  dokąd ta wolność nas za-
prowadziła? Pomijam przekomarzanie się, 
złośliwości i  paranaukowe udowadnianie, 
że płeć ma jakieś cudowne geny, które po -
zwoli ł y na takie ułożenie świata, który jest 
przecież rozległ y, a w nim miejsca mało. 
Stąd pewnie w nim to bezpardonowe roz-
pychanie się. W świecie, gdzie si ła f izyczna 
wyrasta ponad rozum. Przy okazji,  niejako 
z litości i  nieco protekcjonalnie, wspomina 
się dziewicę orleańską, czyli  Joannę d’Arc, 
polsko-litewską Grażynę czy bliższą współ-
czesności  Emilię Plater. To ma być zapłata 
za naszą męską mapę rozumu?

Piszę ten felieton jako świąteczny upomi-
nek pod choinkę dla wszystkich. Piszę wy-
typowany do odpowiedzi na to wszystko, 
czego jesteśmy świadkami. Piszę nauczo -
ny przez rodziców i odpytywany przez te 
wszystkie lata o mój szacunek do kobiet, 
świadom tego, co choćby już wcześniej do -
strzegał Aleksander Fredro, że „kto się nie 
douczy, szkodliwszy bywa od prostaka”.  
Kiedy tak rozglądam się doświadczonymi 
przez lata oczyma, widzę że jakby ostat-
nio było coraz więcej miejsca dla takich 
prostaków. Brak szacunku dla kobiety,  
dla wszystkich słabszych, od dziecka do sta-
rości (zwłaszcza do starości),  zgoda na po -
niżanie czy nawet maltretowanie słabej (?) 
płci,  jest niczym innym jak przyzwoleniem na 
moralną deprawację tego boskiego świata.  
Boskiego? Przecież to nie od Stwórcy zale -
ży brak rozumu i empatii.  Wypada mi jesz-
cze raz powtórzyć: „świat szeroki,  a miejsca  
w nim (dodam:  na rozum)  mało. „Humanum 
est labi,  bośmy ludzie słabi”.  Już w „Mo -
nitorze Polskim” z  roku 1770 zauważono,  
że „ Kto nie umie być dobrym mężem,  
dobrym ojcem, dobrym sąsiadem, do -
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brym przyjacielem (dziś wypadałoby  
dodać do tego – „dobrym politykiem”) – 
ten nigdy nie będzie dobrym obywatelem”. 
To nic innego jak tylko taka sama praw-
da, że jeśli  pogubimy autorytety, pozosta-
niemy w błogiej niewiedzy i  nie potraf i-
my odpowiedzieć na proste pytanie: „I  ja 
waść, i  ty waść, a kto będzie świnie paść?” 

Nie wierz snom, choć bywają piękne i  bogate
Nie zasypiaj,  kiedy nie masz o czym śnić
Oczy na życie miej szeroko otwarte
I nie pytaj,  czy lepiej jest mieć, czy być
Nie pamiętaj,  że o czymś miałeś nie zapomnieć,
Pamięć przesłania, co piękne niesie ci  dzień
Nie licz,  że ktoś ci  o tobie przypomni
Przyszłość ci  nie odpowie… Jest głucha jak pień.

Kiedy człowiek śpi
Niepotrzebne łzy.
Śmiech też na nic się przyda
Z milionów wygranych
Z oszczędności zebranych
Nikt ci  reszty nie wyda

Nie wierz dniom, które nie dały się poznać
Przelicz szanse, których nigdy nie miałeś
I stracone okazje, którym zakazałeś
Przypominać, co w życiu przegrałeś
Przeminęło, czas wymiótł wspomnienia jak liście
Uleciała z wiatrem w przestworza nadzieja
Nic do ciebie, nic już więcej nie przyjdzie
Kochaj dzień, to jedyna twa przyjaźń

Kiedy człowiek śpi
Niepotrzebne łzy…

Piszę to w prezencie dla wszystkich kobiet, tych podziwianych, ubóstwianych, tych lekce-
ważonych i  tych bitych, którym nawet nie pozwala się spacerować po ulicach… którym zał-
zawione przez gaz oczy mają zaciemnić obraz tego Ich piekła ….

Ech, gdyby dziś ży ł Erazm z Rotterdamu – miałby o czym pisać.

Tyle i  aż tyle. Wypada jeszcze tylko życzyć sobie nawzajem zdrowia na ten przyszły rok.

Witold Ślusarski

Wybaczcie, pora już najwyższa zapytać  
za Hemingwayem „komu bije dzwon”?  
W takich przypadkach lekarstwem może 
być Platon, który już dawno, bardzo daw-
no temu odkry ł,  że „Jedynie rozum może 
poznać idee. Zmysł y są bezużyteczne”.  
I  tak sobie myślę:
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Sesja Rady Gminy Zabierzów w dniu27 listopada 2020

Ze względu na pandemię, radni nie mogli 
zgromadzić się w sali  obrad Urzędu Gmi-
ny Zabierzów. W sesji  uczestniczyli  online. 
Ważne uchwał y, które podjęli  dotyczy ł y 
nowych stawek za odbiór odpadów komu-
nalnych oraz zmienionych zasad zwolnie-
nia z opłaty za gospodarowanie odpadami.  
Od dnia 1 lutego 2021 każdy mieszkaniec 
za odbiór odpadów zbieranych selektywnie 
winien wnosić opłatę w kwocie 35 zł  mie-
sięcznie (w miejsce dotychczasowych 23 zł). 
Opłata podwyższona – w przypadku niedo -
pełnienia obowiązku  zbierania odpadów  
w sposób selektywny – wynosić będzie 70 zł 
(w miejsce dotychczasowych 46 zł).  Uchwa-
lono też ulgę dla osób zamieszkujących  
w domach jednorodzinnych, którzy kom-
postują odpady biodegradowalne. Na każ-
dą osobę od 1 stycznia 2021 przysługuje 
obniżenie opłaty o 3 zł.  Właściciel kompo -
stownika musi złożyć deklarację, w której 
poinformuje o kompostowaniu bioodpa-
dów. Ponadto, dotychczas na terenie gminy 
funkcjonowało tzw. zwolnienie na trzecie 
i  kolejne dziecko w rodzinach wielodziet-
nych. Zostało ono zastąpione zwolnieniem  
od 1 stycznia 2021 z części opłaty za go -
spodarowanie odpadami komunalnymi wła-
ścicieli  nieruchomości,  w części dotyczącej 
gospodarstw domowych, w których do -
chód nie przekracza kwoty uprawniającej 
do świadczeń pieniężnych z pomocy spo -
łecznej,  tzn. 528 zł  dla osoby w rodzinie  
i  701 zł  w gospodarstwach jednoosobo -
wych. Zwolnienie to wynosi 17 zł  od oso -
by.  Aby uzyskać to zwolnienie należy złożyć 
deklarację do 17 lutego 2021, dołączając  
do niej zaświadczenie z Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej o wysokości dochodów.

 Radni uchwalili  też roczne stawki  
podatku od nieruchomości.  W roku 2021 
będą one wynosić:  od gruntów (działalność 
gospodarcza) – 0,94 zł,  grunty pod wodami 
– 4,97 zł,  grunty objęte obszarem rewitali-
zacji  – 0,47 zł,  grunty pozostałe – 0,47 zł, 
budowle – 2% od wartości,  budynki miesz-
kalne – 0,78 zł,  budynki związane z działal-

nością gospodarczą – 24,42 zł, budynki (usłu-
gi zdrowotne) – 5,06 zł, budynki pozostałe 
– 7,79 zł od 1 m powierzchni użytkowej.

Podczas sesji  przedłożono radnym kilka 
sprawozdań, m. in. informację o stanie reali-
zacji  zadań oświatowych Gminy Zabierzów 
za rok szkolny 2019/2020.  W roku szkolnym 
2019/2020 w szkołach podstawowych uczy-
ło się 2412 uczniów, w przedszkolach prze-
bywało 1306 dzieci,  w żłobkach – 76 dzieci. 
W gminie funkcjonują 3 żłobki niepublicz-
ne, 2 przedszkola samorządowe, 10 przed-
szkoli  niepublicznych, 1 niepubliczny punkt 
przedszkolny, 8 szkół podstawowych samo -
rządowych, 4 szkoły prowadzone przez inne 
podmioty oraz Poradnia Psychologiczno – 
Pedagogiczna. W każdej szkole podstawowej 
samorządowej są oddział y przedszkolne. 
Uczniowie naszych szkół osiągają wysokie 
wyniki egzaminów zewnętrznych i  zajmu-
ją czołowe miejsca w konkursach, w tym 
– międzynarodowych. Za swoje działania 
w dziedzinie oświaty Gmina Zabierzów znal 
azła się w 2020 roku w pierwszej dziesiąt-
ce laureatów wyróżnionych w ogólnopol-
skim rankingu pisma samorządu terytorial-
nego Wspólnota oraz Fundacji  Naukowej 
Evidence Institute - „Miejsce sprzyjające 
edukacji”.  Aby spełnić wymogi dotyczące 
funkcjonowania oświaty, Gmina corocznie do-
płaca spore kwoty do subwencji  oświatowej.  
W 2019 roku subwencja stanowiła 57% wy-
datków bieżących. Reforma edukacji  wpro -
wadzona w latach 2018 – 2019 spowodo -
wała konieczność dostosowania budynków 
szkół do potrzeb szkół ośmioklasowych.  
Dla Gminy są to spore wydatki inwestycyjne. 
Przeprowadzono już modernizację   szko -
ł y w Balicach i  rozbudowę szkoł y w Brzo -
skwini.  W realizacji  jest rozbudowa szkoł y 
w Zabierzowie i  Zelkowie. Opracowywany 
jest projekt rozbudowy szkół w Kobylanach, 
Nielepicach i  Brzeziu. Ze względu na pan-
demię rok szkolny 2019/2020 różnił  się od 
poprzednich. Od 25 marca 2020 jednostki 
systemu oświaty realizował y zadania z wy-
korzystaniem technik i  metod kształcenia 
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na odległość. W lekcjach online w naszej 
gminie uczestniczy ło od 80 do 95% uczniów.

 Uchwałą Rady Gminy wprowadzo -
no zmiany w tegorocznym budżecie Gminy. 
Zmiany wynikają ze zmniejszenia się w 2020 
roku wpł ywów z podatku dochodowego od 
osób prawnych (CIT) o około 1,5 mln zł,  
co związane jest z ograniczeniem działal-
ności f irm na skutek pandemii.  Na 2021 
rok przeniesiono więc wiele planowanych 
na 2020 rok zadań. Są to głównie projek-
ty inwestycyjne. Wśród projektów prze-
niesionych na przyszł y rok znalazł y się  
m. in.:  projekt budynku ośrodka zdrowia  
w Zabierzowie, projekt budynku komunal-

nego w Balicach, projekt przebudowy drogi  
w Radwanowicach, opracowanie doku-
mentacji  projektowej przebudowy infra-
struktury drogowej Niegoszowice/Rudawa, 
opracowanie dokumentacji  projektowej 
przebudowy infrastruktury drogowej dla 
budowy trasy rowerowej łączącej przysta-
nek kolejowy Kraków – Mydlniki  Wapiennik 
z VeloRudawa w Zabierzowie.

 Podjęto także uchwałę o nadaniu 
działce ewidencyjnej nr 470/2, stanowią-
cej drogę gminną w Rząsce, nazwę ulicy im. 
Kardynała Adama Sapiehy.

Lucyna Drelinkiewicz

Kopalnia w Dubiu

Kopalnia Dolomitu Dubie i  Zakład Prze-
róbczy w Rudawie już od lat 60. ubiegłe-
go wieku są trwał ym elementem lokalnego 
krajobrazu jako jedni z największych praco -
dawców w regionie. Dostarczają na rynek 
kruszywo o bardzo dobrych parametrach 
jakościowych, o  szerokim asortymencie  
i  zastosowaniach. Chociaż trwająca epide-
mia koronawirusa była czasem próby dla 
wielu f irm, zatrudnienie w obydwu przed-

siębiorstwach jest stabilne, dzięki czemu 
pośrednio i  bezpośrednio utrzymują niemal 
100 miejsc pracy. Kopalnia będzie kontynu-
ować działalność wydobywczą, co zapew-
ni ciągłość zatrudnienia, tym samym dając 
oparcie lokalnym społecznościom w nie-
pewnych czasach pandemii.

Działalność zakładów to nie tylko wydoby-
cie i  przeróbka kruszyw, ale również budo -
wanie trwałych, sąsiedzkich relacji  z miesz-

Kopalnia Dolomitu Dubie to ponad pół wieku inwestycji  w rozwój regionu i  stałego wspar-
cia dla lokalnych społeczności Dubia i  Rudawy

Już od ponad 50 lat  
Kopalnia Dolomitu Dubie  
i Zakład Przeróbczy w Ru-
dawie pomagają rozwi-
jać region oraz wspiera-
ją lokalne społeczności. 
Tworzą niemal 100 miejsc 
pracy, poprawiają bez-
pieczeństwo lokalnej in-
frastruktury drogowej,  
a także prowadzą działania 
edukacyjne i prozdrowot-
ne. Tylko w 2020 r. wartość 
inicjatyw skierowanych 
do lokalnych społeczności 
sięgnęła 85 tys. zł, zaś w 
ostatnich dwóch latach zasiliły gminne budżety kwotą około 2 mln zł w ramach lokalnych 
podatków.



7

ZNAD RUDAWY

HISTORIA
kańcami okolicznych miejscowości.  Dzięki 
stałemu dialogowi z mieszkańcami udało 
się zrealizować inwestycje, które zwięk-
szy ł y bezpieczeństwo na lokalnych dro -
gach. Jako producent kruszyw drogowych,  
zakłady regularnie przekazują materiał y do 
remontów nawierzchni dróg m. in. w Krze-
szowicach i  Zabierzowie, Dubiu i  Rudawie. 
Ponadto, kwotą 2,8 mln zł  dof inansowano 
remont dróg, przepustów w Dubiu, Pisarach 
i  Nawojowej Górze w tym również chodni-
ków. Odświeżono pasy drogowe przy szkole 
w Rudawie a także zakupiono wyświetlacz 
prędkości,  który zainstalowano w pobliżu 
miejscowego cmentarza. Z kolei sołectwo 
Dubie otrzymało traktor-wykaszarkę i  nowe 
pomieszczenie gospodarcze. 

Współpraca z lokalnymi społecznościami 
to również działania prozdrowotne i  edu-
kacyjne. Kopalnia Dolomitu Dubie zorga-
nizowała m.in. “Białe Niedziele” wspólnie  
z Fundacją Medicover, a także zakupi-
ła def ibrylator dla Strażnicy OSP Siedlec.  
Od 2016 r.,  poprzez Fundację Lafarge “Wspól-
nie”, realizowane są projekty inspirowane 
przez samych mieszkańców. Efektem tych 
działań były m.in. warsztaty promujące zbi-
lansowaną kuchnię oraz edukację na temat 
zdrowych nawyków żywieniowych, a także 
cykl środowiskowych programów edukacyj-
nych w lokalnej telewizji.  Dzięki wspólnym 
działaniom otwarto również ścieżkę eduka-
cyjną wokół szkoł y w Zabierzowie i  geopark  
w Dubiu, dzięki którym można prowadzić 
zajęcia na powietrzu. Z kolei szkoła w Krze-
szowicach, za kwotę 30 tys. zł,  została wy-
posażona w estetyczne i  funkcjonalne szafki 
dla uczniów. W tym roku zagospodarowano 
pomieszczenie socjalne w „domu wiejskim”  
w Dubiu, a w ramach akcji  wolontariatu po -
wstało boisko do siatkówki plażowej i  bad-
mintona.

-  Nasze działania opierają się na dłu-
gofalowej współpracy z naszymi sąsia-
dami. Rozmowy z włodarzami gmin, 
soł tysami oraz lokalnymi instytucjami pozwa-
lają dostrzec realne potrzeby mieszkańców.  
W ten sposób przekuwamy ich inicjatywy  
na projekty, które służą lokalnym spo -
łecznościom i poprawiają jakość ich życia.  

Dzięki partnerskiemu współdziałaniu zmie-
niamy nasze najbliższe otoczenie na lepsze. 
Tylko w mijającym właśnie roku wspólnie 
zrealizowano szereg projektów za ponad 85 
tys. zł.  Jestem przekonany, że współpraca  
z mieszkańcami zaowocuje jeszcze wieloma 
wspólnymi inicjatywami - podkreśla Maciej 
Piszczyński,  Dyrektor ds. Produkcji.

Działalność zakładów przynosi również 
wymierne korzyści gminnym budżetom - 
tylko w ostatnich dwóch latach został y one 
zasilone kwotą około 2 mln zł  z lokalnych 
podatków. W ten sposób gminy mają sta-
bilne źródła dochodów i mogą wykorzystać 
dodatkowe środki na potrzebne mieszkań-
com usługi i  nowe inwestycje. 

O Lafarge w Polsce
Jesteśmy jednym z czołowych producen-

tów cementu, kruszyw i  betonu oraz liderem 
rozwiązań na polskim rynku budowlanym. 
Naszą nadrzędną wartością jest bezpie-
czeństwo oraz kultura „zero wypadków”. 
Dostarczamy najwyższą jakość rozwiązań 
i  usług, stale inwestujemy w innowacje. 
Chcemy być zaufanym doradcą dla naszych 
Klientów, f irmą zrównoważoną i  bezpieczną 
dla naszych par tnerów i interesariuszy oraz 
dobrym miejscem pracy dla naszych pra-
cowników. 

Lafarge w Polsce działa od 1995 roku. 
Obecnie w 51 zakładach zatrudniamy bli-
sko 1500 pracowników. Jesteśmy częścią 
globalnej Grupy LafargeHolcim, która za-
trudnia około 75 000 pracowników w około 
80 krajach i  posiada ponad 2300 zakładów  
na świecie.

W Lafarge w Polsce realizujemy polity-
kę zrównoważonego rozwoju zdef iniowaną  
w czterech f ilarach: klimat, gospodarka 
obiegu zamkniętego, woda i  przyroda oraz 
ludzie i  społeczności.  Łączymy działalność 
przemysłową z szacunkiem dla pracowni-
ków, naszych sąsiadów i środowiska natu-
ralnego.

Więcej informacji  na stronie: www.lafar-
ge.pl;  www.lafargeholcim.com 
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Niedawno ktoś przesłał mi poruszający tekst autorstwa Boucara Diouf, senegalskiego naukow-
ca, pisarza, gawędziarza i  humorysty. Tekst  krąży już jakiś czas w Internecie i  pewnie wielu z Was, 
Szanowni Czytelnicy, miało możliwość go przeczytać, ale na pewno nie wszyscy. Pozwolicie zatem, 
że przytoczę go teraz prawie w całości,  bo warto sięgać do niego po raz drugi,  trzeci i  kolejny. 
Oto ten tekst.

„Do przemyślenia dla każdego z nas...
dla starych,
dla młodszych...
Ledwo zaczął się dzień i  jest już szósta wieczorem.
Tydzień ledwo się zaczął w poniedziałek
i już jest piątek.
I  miesiąc już minął.
I  rok prawie się kończy.
I  minęło już 30, 40, 50 lub 60 lat naszego życia.
I  zdajemy sobie sprawę, że straciliśmy naszych rodziców, przyjaciół,  bliskich.
I  zdajemy sobie sprawę, że jest już za późno, żeby wrócić...
Więc...
Spróbujmy jednak jak najlepiej wykorzystać czas, jaki nam pozostał.
Nie zwlekajmy z szukaniem zajęć, które lubimy.
Dodajmy kolorów naszej szarości.
Uśmiechnijmy się do małych rzeczy w życiu, które są balsamem dla naszych serc.
I  mimo wszystko nadal cieszmy się spokojem tego czasu, który nam pozostał.
Spróbujmy wyeliminować „potem”..........
Zrobię to potem...
Powiem o tym potem...
Pomyślę o tym potem...
Zostawiamy wszystko na później,  jakby „potem” było nasze.
Ponieważ nie rozumiemy, że:
potem – kawa jest zimna...
potem – priorytety się zmieniają...
potem – rok się skończy...
potem – zdrowie się kończy...
potem – dzieci dorastają...
potem – rodzice się starzeją...
potem – obietnice są zapomniane...
potem – dzień staje się nocą...
potem – życie się kończy.
A potem często jest za późno......
Więc...
nie zostawiaj niczego na później,  ponieważ czekając na później możesz stracić
najlepsze chwile,
najlepsze doświadczenia,
najlepszych przyjaciół,
najlepszą rodzinę...
Dziś jest odpowiedni dzień...  Ta chwila jest teraz... 
Nie jesteśmy już w wieku, w którym możemy sobie pozwolić na odłożenie na jutro tego, 
co możemy zrobić od razu...”
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Wracam często do tych słów, niosących  
w sobie wielką życiową mądrość. Bo czyż nie 
jest tak, że wiele rzeczy i  spraw do zrobie-
nia odkładamy na potem? Wydaje nam się, 
że jeszcze mamy czas zatelefonować do ko -
goś z pytaniem, jak się czuje i  czy wszystko 
w porządku. Kiedy się zdecydujemy, czasem 
okazuje się, że jest już za późno. Po drugiej 
stronie nikt już nie podniesie słuchawki. 

Ktoś poprosił  nas o pomoc w jakiejś drob -
nej sprawie. Ach, nie jest to takie pilne,  
nic się nie stanie, jeśli  odłożę to na później. 
Nic się nie stało. Tylko dlaczego nikt się do 
mnie już nie zwraca z prośbą o przysługę, 
choć do tej pory zdarzało się to często?

Niesłusznie posądziliśmy o coś sąsiada  
i  postanowiliśmy go przeprosić. Odkładamy 
to na później.  Wiadomo, ciężko się przy-
znać do błędu. Idziemy w końcu do niego,  
ale zastajemy zamknięte drzwi.  Zamknięte 
na długo, jeśli  nie na zawsze. 

Obiecaliśmy rodzicom, że będziemy ich 
częściej odwiedzać. No cóż, obietnice obiet-
nicami, ale ten ciągł y brak czasu...  Wreszcie 
wykroiliśmy godzinkę na spotkanie. A cóż to 
się stało z naszą Mamą, z naszym Tatą? Jacyś 
tacy skurczeni,  postarzali,  a w oczach nieme 
pytanie: dlaczego tak długo zwlekaliście? 
Mamy wyrzuty sumienia, ale cóż, życie...

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, 
nadejdzie wkrótce Nowy Rok. Nie będzie 

to czas, jaki pamiętamy z dzieciństwa,  
nie będzie to czas taki,  jak przed kilku laty,  
a nawet jak przed rokiem. Pandemia zmieni-
ła wszystko. Z pewnością nie zmieniła jedne-
go – naszych marzeń o lepszym jutrze, nadal 
będziemy snuć plany na przyszłość, będzie-
my sobie przyrzekać, że zmienimy wiele rze-
czy w naszym życiu. Noworoczne postano -
wienia...  Najczęściej odkładane po Nowym 
Roku na potem...

Tylko na to „potem” może być już za późno.
W tej trudnej sy tuacji,  z jaką boryka się 

cał y świat postanówmy sobie, że będzie-
my się częściej uśmiechać do siebie (choć 
uśmiech pod maseczką jest mało widoczny), 
będziemy pomocni dla tych, którzy tego po -
trzebują, nie damy się ponosić bezsensow-
nym emocjom i w ogóle pokażemy wszyst-
kim, że mimo wszystko damy radę!

Szanowni Czytelnicy. Życzę Wam, aby nad-
chodzące Święta Bożego Narodzenia przy-
niosł y spokój i  przeświadczenie, że w końcu 
przecież każde zło przeminie. Życzę ciepła 
rodzinnego, blasku świec na choince, wyci-
szenia w oczekiwaniu na lepszy Nowy Rok. 
Niech  wszystkim przyniesie zdrowie, niech 
spełnią się wszelkie plany i  zamierzenia  
i  niech nikt nigdy nie powie sobie, że jest już 
za późno........

Hanna Czaja-Bogner

Człowiek nauki i  renesansu 
Profesor dr hab. Stefan Wierzbowski nie ży je

3 listopada 2020 zmarł w wieku 94  lat  
STEFAN WIERZBOWSKI, profesor nauk wetery-
naryjnych,  wieloletni kierownik Zakładu Fizjo-
logii Rozrodu Zwierząt Instytutu Zootechniki 

w Balicach, członek PAU oraz  wielu krajo -
wych i  międzynarodowych towarzystw na-
ukowych, uczony, prawdziwy erudyta. Prof. 
dr hab. Stefan Wierzbowski od przeszło  
70 lat związany był z Balicami. Słusznie na-
zywany był często ikoną Instytutu Zootech-
niki.  Uhonorowany wieloma odznaczeniami, 
w tym cenionym przez niego wyróżnieniem  
„Zasłużony dla Ziemi Balickiej” oraz „Me-
dalem im. Michała Oczapowskiego”, przy-
znanym przez PAN i Instytut Zootechniki.  
Był uczonym, którego wiedzę ceniono  
w świecie, autorem 280 publikacji  nauko -
wych w 65 czasopismach obcojęzycznych. 
Pod Jego kierunkiem powstało 17 prac ma-
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KOŃ A SPRAWA POLSKA
Referat paranaukowy na jubileusz prof. 

Stefana Wierzbowskiego
Koń, jaki jest – każdy widzi – pisał Bene-

dykt Chmielowski,  autor bestselleru „Nowe 
Ateny”, uznawanego do dziś za kompendium 
encyklopedycznej wiedzy, również z dzie-
dziny medycyny i  weterynarii.  I  pewnie ten 

krótki opis konia wystarczy łby potomnym  
na wiele stuleci,  gdyby nie nasz dzisiej-
szy Jubilat – prof. Stefan Wierzbowski.  
A o wszystkim zadecydował przypadek. Otóż 
bowiem będąc dzieckiem spokojnym, uło -
żonym, młody Stefan usłyszał kiedyś, jak 
jego sąsiad zwracając się do drugiego sąsia-
da mówił doń per: – Ty koniu boży.  Młody 
Stefan widział już różne konie, ale bożego 
jeszcze nie. Zdziwiło go zatem, że koń boży 
jest tak bardzo podobny do  sąsiada, z tą tyl-
ko różnicą, że koń boży  mocno się zataczał,  
bo miał tylko dwie nogi,  a koń prawdziwy  
dostojnie stąpał po  wybiegu. 

Już wkrótce – w szkole powszechnej,  
l iceum, wreszcie na studiach Stefan Wierz-
bowski z pasją  zgłębiał tajemnice koni.  
I  to nie tylko polskich, ale: angloarabów, 
ardeńskich, belgijskich, półkrwistych,  
gorącokrwistych, zimnokrwistych, trojań-
skich (tych ostatnich nie wiadomo, czy ze 
względu na historię pięknej Heleny, czy też 
na unikatową obecność tak wielkiego konia 
na świecie),  wreszcie koni arabskich czy-
stej krwi, Przewalskiego, dońskich, łowic-
kich, poznańskich, sądeckich, sokólskich, 
wielkopolskich, wschodniopruskich, achał-
tekińskich, bretońskich, huculskich, mało -
polskich, oldenburskich, podlaskich, sztum-
skich, śląskich, angielskich pełnej krwi, 
dzianetów, kłusaków, frajbergerów, Hano -
werów, kliwrendów, a także parowych i  me-
chanicznych – z tych ostatnich polubił  te ro -
dem z Francji  o mocy 1600 kopyt. Zgłębiał 
tę wiedzę w kraju Afrodyty i  kwitnącej wiśni 
– gdyż zawsze był wielbicielem piękna i  sma-
koszem nalewek.

 Profesor Mister Elegantiarum,  jak nazy-
wa się profesora Wierzbowskiego, jest zako-
chany w koniach, aż do przesady. On kocha 
nawet koniki polne, a nieraz podśpiewuje  
w domu: „powoli człapał konik skrajem 
szosy” – zastanawiając się czy ów konik 
człapał dlatego, że był zmęczony, głod-
ny czy też może z uwagi na podeszły wiek.  
Podobno profesor ma już gotowy podręcz-
nik na ten temat, ale nowy minister edukacji 
wstrzymał jego publikację, gdyż jest zdania,  
że skoro pada w tej piosence słowo: „ko-
nik” to powinien on raczej biegać i brykać,  

gisterskich, 10 prac doktorskich i 5 rozpraw 
habilitacyjnych. 

Do Krakowa, a konkretnie do Balic,   przy-
wędrował z Wrocławia i  Balicom pozo -
stał wierny do ostatnich dni swego życia.   
Trzeba mocno podkreślić,  że Profesor chęt-
nie udzielał się społecznie na rzecz swojej 
małej ojczyzny. Był profesor Wierzbowski 
prawdziwym człowiekiem renesansu i  jak 
każdy człowiek renesansu miał swoje hob -
by. Jednym było myślistwo, drugim...  wy-
twarzanie smakowitych nalewek, którymi 
obdarowywał przyjaciół.  Jest autorem wie-
lu  publikacji  książkowych, m. in. interesują-
cych wspomnień, a także jednej… powieści 
kryminalnej.  Mieszkańcy osiedla Parkowego,  
na którym mieszkał,  podkreślali  jego sub -
telną elegancję.  Od kilku miesięcy profesor 
Stefan Wierzbowski,  już  chory, pozostawał 
pod opieką swojej licznej rodziny.  

Zmarł,  pozostawiając po sobie wdzięcz-
ną pamięć nie tylko wśród swoich bliskich  
i  wychowanków, ale także wszystkich, którzy 
znali  Go osobiście, jako przyjaciela, dobre-
go  znajomego, człowieka z przedwojennymi 
zasadami, mądrego, który własnym dystyn-
gowanym  i  taktownym zachowaniem dawał 
przykład innym i narzucał swoiste normy  
postępowania.

Zazwyczaj żegnamy Zmarłych poważnym 
nekrologiem, podkreślającym ich zasługi  
i  osiągnięcia. Chcemy dziś odejść od tej za-
sady przypominając tekst nieco krotochwil-
nego referatu, przygotowanego na cześć 
profesora Stefana Wierzbowskiego, a wygło -
szonego przed kilku laty, podczas uroczysto -
ści jubileuszu 90. urodzin Profesora. Myślę, 
że Profesor, jako człowiek z dużym poczu-
ciem humoru i  dystansem do własnej osoby, 
nie poczytałby nam tego za nietakt.
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a nie człapać, ponadto zbyt kojarzy się to 
określenie z pewną, dziś zapomnianą profe-
sją, która onegdaj panoszyła się przed kasa-
mi do kin oraz przed Peweksami. Sam Pro-
fesor natomiast po ostatnich nominacjach 
ministerialnych tak bardzo zaczął się samo-
kontrolować, że zażądał podobno, by z pejza-
żu zwierzęcego usunąć wszystkie wielbłądy, 
gdyż doszedł do wniosku, że wielbłąd, to koń,  
ale zaprojektowany przez Komisję Ministerialną. 

Czyż nie jest pan Profesor wielkim końskim 
reformatorem? To nie koniec przykładów.  
Jest tajemnicą poliszynela, że do Krakowa 
ściągnęła go tajemnica Lajkonika, zwłaszcza 
ten przedrostek „laj” i w dodatku poprzez cały 
kraj. A czyż nie powinno być „lej”? Zwłaszcza 
w dopełniaczu. Ten o łagodnym sercu czło-
wiek potrafi się czasem oburzać, zwłaszcza 
kiedy słyszy pieśń, w której to córka skarży się 
na matkę, że ta zabrania jej karmić konie ułań-
skie: „Jakże ja mam wstać / koniom wody dać 
/ kiej mi mama zakazała / żebym z wami nie 
gadała / matki trza słuchać”. Ale potrafi też 

dumnie wznosić czoło, kiedy usłyszy, że „je-
dzie, jedzie na kasztance / siwy strzelca strój”. 
Sentymentalny staje się, gdy ktoś w towarzy-
stwie wspomni coś o mistrzu Janie, zaczarowa-
nym dorożkarzu i jego zaczarowanym koniu. 
Problem zaczarowania wciąż czeka na wyja-
śnienie  przez szanownego Jubilata. Podobnie 
jak końska muzyka Szopena, który stworzył 
melodię do słów Stefana Witwickiego: ”Z wia-
trem, z wiatrem. Niech drżą wrogi / krwawy 
stoczym bój / raźni, zdrowi wrócim z drogi,  
z wiatrem, koniu mój”.

Mimo tych wszystkich zasług i  osiągnięć 
jest jeszcze jedno pole nie przeorane przez 
profesora Stefana Wierzbowskiego. Najwyż-
sza pora drogi Jubilacie zająć się problemem 
… „konika na biegunach”. Konik, z drzewa 
koń na biegunach, mała huśtawka, zwykła 
zabawka a rozkołysze rozbawi. Konik z drze-
wa koń na biegunach, przyjaciel wiosny, 
uśmiech radosny. Każdy powinien go mieć. 

Panie Profesorze kochany, pora brać się  
do roboty. 

Witold Ślusarski 

Nasze – seniorów wigilie we wspomnieniach  cz .1

Wigilia Bożego Narodzenia to dzień,  
w który, jak w żaden inny, staramy się zacho-
wać dawne tradycje. Jak wyglądały wigilie 
naszych seniorów w czasach ich dzieciństwa,  
co z dawnych zwyczajów udało się przenieść  
w czasy ich dojrzałego życia i jak będą obcho-
dzić tegoroczną, nietypową wigilię – o podzie-
lenie się wspomnieniami i refleksjami popro-
siliśmy członków Klubu Seniora „Złota Jesień” 
z Zabierzowa

Nie pójdziemy na Pasterkę...
 Czym człowiek starszy, tym czę -

ściej powraca myślą do lat tak odległych,  
jak dzieciństwo, czy też młodość, która daw-
no minęła. W pamięci przesuwają się obraz-
ki jak kadry f ilmowe, które zatrzymują się  
w momentach najbardziej w owym czasie ra-
dosnych, do których jako dzieci podchodzi-
l iśmy z dziecięcą fascynacją i  oczekiwaniem 
na to, co wkrótce stanie się faktem. 

 Do takich momentów z pewnością 
mogę zaliczyć przygotowania do Świąt Bo -
żego Narodzenia, oraz przeżywania Wigilii 
przy rodzinnym stole. Urodziłam się w cza-
sie wojny, a okres tuż po wojnie był bar-
dzo trudny. Rodzina nasza była bardzo licz-
na, byłam piątym dzieckiem w kolejności, 
a trzecim od końca. 

 Przygotowania do Świąt zaczynały się 
z dużym wyprzedzeniem, ponieważ wszyst-
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ko, a zwłaszcza ozdoby choinkowe, wykony-
wane był y własnoręcznie, głównie z mate-
riałów dostępnych w domu, bo brakowało 
pieniędzy, aby kupować te rzeczy w skle-
pie. My najmłodsi,  z wypiekami na twarzy, 
przejęci rolą , jaka nam przypadła, robiliśmy 
z bibuły różnokolorowe jeżyki i  purchawki, 
zawijaliśmy w złotka długie drewniane pa-
tyczki wystrugane przez brata, które uda-
wał y sople choinkowe, robiliśmy wisiorki 
z bibuł y, słomek i  koralików, aniołki,  które 
miał y imiona.  Gdy zabrakło tekstryny (klej 
w proszku), to sami robiliśmy klej z gotowa-
nych ziemniaków. 

 W kuchni pod suf item wisiała podłaź-
niczka ozdobiona opłatkami. Choinka była 
zawsze świeża z lasu i  ubierana  w Wigilię 
przed południem, nigdy wcześniej.  Na choin-
ce oprócz własnoręcznie wykonanych ozdób, 
wisiał y czerwone jabłuszka z sadu i  orzechy, 
natomiast z uwagi na brak w owym czasie 
elektryczności w mojej rodzinnej  miejsco -
wości (Kasinka Mała),  na choince pali ł y się 
świeczki osadzone w specjalnych żabkach. 
Pod choinką czasem leżał y podarki,  ale tyl-
ko dla dzieci i  to przeważnie takie, które  
i  tak trzeba by kupić np. coś z ubrania,  
czy też buty na zimę i  obowiązkowo pajace, 
albo mikołaje z ciasta kupione w piekarni. 
By ły to czasy, kiedy z najmniejszych rzeczy 
umieliśmy się cieszyć.

 Stół wigilijny nakrywano biał ym lnia-
nym obrusem, pod obrusem umieszczano 
pachnące sianko, a na sianku chleb i  opłat-
ki.  Na stole nie pojawiało się dwanaście 
dań, jak wg tradycji  podobno powinno być,  
ale przeważnie sześć dań. Do tradycyjnych 
dań należał żur z grzybami, fasola z czerwo -
nym barszczem, kapusta z grochem, ciemny 
makaron z rozpieczonymi suszonymi śliwka-
mi, ryby, ale nie karpie, tylko takie, które 
brat złowił w Rabie, albo śledzie kupione  
w sklepie oraz kompot z suszonych owoców. 
Nie było wówczas zwyczaju podawania uszek 
z grzybami z czerwonym barszczem. Zwyczaj 
ten oraz karp zagościł  na wigilijnym stole 
znacznie później.  Przy stole gromadziła się 
bardzo liczna rodzina, ponieważ najstarsi  
z rodzeństwa mieli  już własne rodziny i  przy-
jeżdżali  na Święta z Krakowa.

 Na stole układano zawsze jedno do -
datkowe nakrycie dla zbłąkanego wędrowca, 
lub dla kogoś, kogo w danym roku zabrakło 
przy wigilijnym stole. Ja i  moi młodsi bracia, 
chuchając na zamarznięte szyby, wypatry-
waliśmy pierwszej gwiazdki.

 Wieczerza wigilijna zaczynała się mo -
dlitwą, następnie składaliśmy sobie wza-
jemnie życzenia i  zabieraliśmy się do spo -
żywania dań wigilijnych. A byliśmy zawsze 
bardzo głodni,  bo obowiązkowo pościło się 
od samego rana. Nawet jeśli  ktoś nie lubił 
danej potrawy, musiał zjeść choćby jedną 
ł yżkę, bo podobno zapewniało to dostatek 
na najbliższy rok. Po wieczerzy śpiewaliśmy 
kolędy, a brat grał na organkach. Resztki po -
zostałe z wieczerzy dawane były zwierzętom 
gospodarskim.

 Przed północą wyruszaliśmy całą ro -
dziną (oprócz dziadka i  młodszych dzieci) 
na Pasterkę. Do dziś pamiętam ten mrozik  
i  skrzypiący śnieg pod butami. Wówczas 
zima była zimą, a nie tak jak mamy obecnie. 
O północy dziadek nabierał do drewnianego 
skopka wodę z potoku, który pł ynął tuż obok 
domu (bo podobno o północy zamiast wody 
pł ynęło wino) i  wrzucał do tej wody srebrny 
pieniążek, a my po powrocie z Pasterki myli-
śmy twarz w tej wodzie, co miało dać dobre 
zdrowie na cał y następny rok. 

 W okresie Świąt i  jeszcze do Nowe-
go Roku po wsi chodzili  kolędnicy z szopką 
i  turoniem, z muzyką, często zapraszani byli  
do domu, a my - najmłodsze dzieci,  bojąc  
się kłapiącego pyskiem turonia, chowaliśmy 
się za piecem, ale jednak z zaciekawieniem 
zerkaliśmy w stronę szopki,  w której rozgry-
wał y się lalkowe jasełka. 

 Gdy już dorosłam, przeprowadziłam 
się do Krakowa, gdzie podjęłam pracę, zało -
ży łam rodzinę, urodziłam dwie córki i  otrzy-
małam mieszkanie spółdzielcze. Zdarzało się 
jeszcze, że na Święta wyjeżdżaliśmy do ro -
dzinnej Kasinki,  ale w zasadzie Wigilie odby-
wał y się już w Krakowie. W Krakowie miesz-
kał y też moje siostry i  bracia z rodzinami, 
więc wspólne Wigilie celebrowane były  
u niektórych z nich, ale najczęściej u mnie. 
Starałam się przenieść  tradycje świątecz-
ne do mojego domu, ale nie było to już to 
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samo. Sztuczna choinka, na choince domi-
nował y kupne różnorakie bombki, których 
za mojego dzieciństwa nie było.  Wpraw-
dzie z córkami też robił yśmy ozdoby cho -
inkowe, takie jak np. łańcuchy z bibułek,  
ale zamiast słomki dawał yśmy plastikowe 
rurki koktajlowe. Łańcuchy te w późniejszym 
czasie ustąpił y sztucznym połyskliwym gir-
landom. Dziewczynki moje z wielkim zapa-
łem dekorował y kolorowym lukrem piernicz-
ki o różnych kształ tach, które wieszane był y 
na choince. Pod choinką zawsze był y skrom-
ne prezenty dla wszystkich. 

Stół bez sianka, a na stole świece, opłatek 
i  potrawy, w dalszym ciągu w ilości sześciu 
dań, o które było trudno, zwłaszcza w okre-
sie, kiedy żywność kupowało się  na kar t-
ki,  ale zawsze jakoś udawało się zaopatrzyć  
w to, co było na Święta konieczne. Wtedy 
już na stole obowiązkowo był y uszka z grzy-
bami z czerwonym barszczem i karp, po -
nadto jeszcze inne wigilijne dania, czasem 
przynoszone przez zaproszonych gości.  Jak 
zawsze była modlitwa, łamanie się opłat-
kiem i życzenia, ale odbywało się to jakby 
mniej uroczyście, a może to odczucie spo -
wodowane było tym, że dawniej nasze dzie-
cięce serduszka przepełnione magią Świąt 
odbierał y wszystko bardziej intensywnie. 
Aby w domu pachniało żywicą, ozdabia-
łam wnętrze mieszkania, zwłaszcza framugi 
drzwiowe - świeżymi jodłowymi gałązkami  
z czerwonymi wstążeczkami, na stołach  
i  szafkach królował y świeże stroiki  świątecz-
ne, a na drzwiach wejściowych wisiał zawsze 
okazał y stroik w kształcie wianka.  

 W roku 1997 przeprowadziliśmy się  
z Krakowa do Zabierzowa. 

Właściwie w obrządkach wigilijnych wiele 

się nie zmieniło, głównie chyba to, że przy 
stole nie zasiada już tak liczna gromadka,  
jak w Krakowie, gdyż wiele osób z rodzeń-
stwa już nie żyje, dla innych zaś przeszko -
dą staje się odległość, zatem wieczerza wi-
gilijna odbywa się w gronie ścisłej rodziny,  
dwóch córek z mężami, dwojga wnuków  
i  mnie. Z uwagi na małe grono biesiadników 
nie potrzeba też wielu przygotowań kuli-
narnych, a liczba dań ogranicza się głównie  
do żurku z grzybami, uszek z czerwonym 
barszczem, pierogów z grzybami, karpia  
i  kompotu z suszonych owoców. Stół jest 
ładnie udekorowany, na stole świąteczna za-
stawa, stroik, świece i  opłatki.  Po złożeniu 
sobie wzajemnych życzeń i  przełamaniu się 
opłatkiem, zasiadamy do stołu. W dalszym 
ciągu pozostawiamy na stole jedno nakrycie 
puste. Nikt nikogo nie przymusza, aby  spró -
bował wszystkich dań, jak to było w czasach 
mojego dzieciństwa. Po prostu jak nie lubi, 
to nie je. 

Choinka zazwyczaj jest świeża i  bardzo 
wysoka, ozdobiona różnościami, oświetlo -
na kolorowymi lampkami, a pod choinką za-
wsze znajdują się prezenty dla wszystkich, 
nawet dla naszego kotka i  pieska, które to 
prezenty rozwija się po wieczerzy. Kolęd 
nie śpiewamy chóralnie, tylko nucimy z cór-
ką krzątając się po kuchni.  Święta w domu 
na wsi mają jednak swój specyf iczny urok, 
zwłaszcza wtedy, kiedy mamy śnieżne Świę -
ta - krajobraz jak z bajki,  czysty biało – nie-
bieskawy śnieg, oszronione drzewa mienią-
ce się brylantami, a w ogrodzie na świerku 
migocące wielokolorowe lampki.  Taki widok 
bije na głowę pejzaż miejski,  z krakowskimi 
ulicami często pokrytymi rozdeptanym bło -
tem pośniegowym.

 Jednak wspomnienia wigilijne z odle-
głych lat zawsze na nowo wracają , głównie 
w trakcie  przygotowań świątecznych, kie-
dy to zapach grzybów, suszonych owoców  
i  maku przywołują z oddali  obraz krzątają-
cej się po kuchni mojej mamy, nic dziwnego,  
że pod powieką zakręci się łezka. 

 Czas pandemii,  raczej nie wpł ynie 
znacząco na przebieg Świąt i  Wigilii  w roku 
bieżącym.

Córka z rodziną mieszkająca obok została 

A kiedyś było nie tak łatwo o prezenty
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zaproszona na Wigilię, ale jeszcze nie mamy 
potwierdzenia ich przybycia, jednak cała ce-
remonia Wigilii  Bożego Narodzenia będzie 
powtórzeniem zwyczajów z lat ubiegł ych,  
z tą różnicą jednak, że raczej nie pójdziemy 
na Pasterkę.

 Barbara Golińska

To będą całkiem inne święta

Dawniej Boże Narodzenie obchodziliśmy 
bardzo tradycyjnie i  rodzinnie. Do Świąt 
przygotowywaliśmy się dużo wcześniej.   
Poprzedzało je świniobicie, piekło się ciasta, 
przeważnie makowce i  serniki.  Ojciec przy-
nosił  prawdziwą choinkę, mama wraz z nami 
owijała cukierki w kolorową bibułę i  staniol. 
Z kolorowego papieru robiliśmy łańcuchy  
i  ozdoby. W wannie pływały z trudem zdo -
byte karpie. Z niecierpliwością czekaliśmy 
w Wigilię na pierwszą gwiazdkę na niebie, 
aby wspólnie zasiąść do stołu, przełamać 
się opłatkiem, zjeść postne dania i  karpia. 
Potem śpiewaliśmy kolędy, a o północy szli-
śmy na pasterkę. W Boże Narodzenie po po -
wrocie z kościoła zaczynało się obżarstwo.  
Dorośli  zjadali  te swojskie wyroby, pili  go -
rzałkę, śpiewali  kolędy, a dzieci podkradał y 
cukierki z choinki,  które wcześniej tak pie-
czołowicie owijał y. Apetyczny zapach rozno -
si ł  się po domu przez parę dni.

Dzisiaj  Święta Bożego Narodzenia w mo -
jej  rodzinie wyglądają podobnie, a jednak 
inaczej.  Jest choinka, ale sztuczna. Choin-
kę zdobią nietłukące się bańki i  światełka 
elektryczne. Wigilia niby nie zmieniła się,  
ale już nie wszyscy jedzą karpia, wolą dor-
sza. Wędliny kupujemy w sklepie. Na sto -
le wystawione jest parę rodzajów szynek, 
pasztetów i kie łbas. Wśród słodkich wypie-
ków również przeważają te z cukierni.  Jest 
ich duży wybór. Obżarstwa jednak nie ma, 
bo te wszystkie pyszności można kupić też 
przez cał y rok. Dzieci nie podkradają cukier-
ków. Dostają pod choinkę nie tylko słodycze, 
ale też bogate prezenty.  Nadal jednak spo -
tykamy się całą rodziną przy stole. Jest miło 
i  radośnie.

Tak było jeszcze w ubiegł ym roku.
W tym roku zagościła pandemia wirusa. 

Siostra obawia się usiąść obok siostry. Dzieci 
nie odwiedzają rodziców w obawie, że mogą 
ich zarazić. Dziadkowie nie przyjadą z pre-
zentami do mał ych wnuczków, tylko zosta-
wią prezent w przedpokoju. Nie rozpoznaje-
my cioci,  bo pół twarzy zakrywa jej  maska. 
Trudno w to uwierzyć, ale tak jest.  Te święta 
Bożego Narodzenia będą inne.

Stanisława Dudzik

Wigilia osobiście i  w Klubie Senior+

Święta mojego dzieciństwa to lata 80.,  więc 
przede wszystkim Święty Mikołaj przycho -
dzący wyłącznie 6 grudnia, przygotowanie 
wielometrowego łańcucha z papieru kolo -
rowego na 2-3 metrową choinkę (mieszka-
łam w centrum Krakowa w kamienicy, więc 
warunki mieszkaniowe na to pozwalał y),  
duże wrażenie robił y kramy z ozdobami na 
Starym Kleparzu i  wędrówka po kościołach  
w poszukiwaniu najpiękniejszej szopki.

Na święta wyjeżdżaliśmy do rodziny do 
Szczurowej. Na wigilię by ł karp najpierw pły-
wający w wannie, a potem już usmażony na 
talerzu, pierogi i  inne potrawy. Ciemna stro -
na świąt to kolejki,  kolejki,  kolejki  za wszyst-
kim i  wprowadzenie stanu wojennego. 

Rok 1990 to wypowiedziane w drugi dzień 
Świąt sakramentalne „tak” (łatwo policzyć, 
że rocznica w tym roku wyjątkowa). 

Jako szefowa Klubu Senior+ w Zabierzo-
wie wspomnę, że 20 grudnia 2018 roku na-
stąpiło uroczyste otwarcie Klubu Senior+  
połączone z wigilijnym spotkaniem.  
Spotkanie wigilijne zorganizowaliśmy także 
w ubiegłym roku. Wspólna wigilia seniorów  
i  zaproszonych gości pełna była świąteczne-
go ciepła, śpiewu kolęd i tradycyjnych po-
traw. W tym roku nie możemy się spotkać 
przy wspólnym stole z powodu pandemii,  
ale mam nadzieję, że poczujemy wyjątkowość 
tego dnia inaczej - łącząc się  przy wirtual-
nym stole (pomocny będzie Facebook Klubu 
Senior+ w Zabierzowie), do którego już dziś 
zapraszam wszystkich ludzi dobrej woli.

WSPOMNIENIE
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Jedna z seniorek - pani Maria zwróciła uwa-
gę na fakt, że Świętom towarzyszy także za-
duma i pamięć o osobach bliskich, które już 
odeszł y. W takich momentach otuchę i  wia-
rę przywracają słowa „Kolędy dla nieobec-
nych” Zbigniewa Preisnera „ (...)  a nadzieja 
znów wstąpi w nas, nieobecnych pojawią się 
cienie, uwierzymy kolejny raz w jeszcze jed-
no Boże Narodzenie”.

Przygotowania seniorów do Świąt to tak-
że wykonane przez nich prace ar tystyczne. 
Idąc za ubiegłorocznym tropem Szopki Kra-
kowskiej wyczarowanej przez seniorów na 
konkurs pod pomnikiem Mickiewicza, pani 
Zof ia złoży ła swoje prace w krakowskim Ce-
lestacie, gdzie tym razem odbywa się ten 
doroczny konkurs. Dwa obrazy wykonane 
techniką haf tu krzyżykowego będą repre-
zentować Klub na wystawie Szopek. Mamy 
nadzieję, że wystawę będzie można zwie-
dzać nie tylko „online”.

Jadwiga Kalemba

Różne wigilie w tym samym domu

Przed nami święta Bożego Narodzenia tak 
bardzo różniące się od tych, które pamiętam 
z mojego dzieciństwa i  młodości,  a przypa-
dał y one na lata 50. i  60.

Obecnie nawet w okresie pandemii  
COVID-19  nikt nie wyobraża sobie Wigilii 
i  Świąt bez stołu uginającego się pod cię -
żarem rozmaitych potraw oraz  prezentów. 
Żyjemy w czasach, w których  ważną rolę 
odgrywa komercja. Święta Bożego Naro -
dzenia  dzisiaj   przestają być  już tak wy-
jątkowe i  magiczne  jak  dawniej.  L iczą się 
świąteczne zakupy w promocyjnych cenach, 
ilość przygotowanych lub zakupionych po -

traw. Komercja wkracza tuż po Wszystkich 
Świętych  1 listopada. Zakupy można zreali-
zować nawet nie wychodząc z domu. O tym, 
że zbliżają się Święta przypominają witryny 
sklepowe,  mikołaje, śnieżynki,  reklamy tele-
wizyjne. Można wszystko kupić, czego dusza 
zapragnie. Nie wiem jak będzie w tym roku, 
ale w poprzednich latach dużo rodzin  wy-
jeżdżało na  wypoczynek w góry,  aby tam 
spędzić czas bez przygotowań i  przedświą-
tecznej krzątaniny domowej.

Tradycja  Wigilii  i  Świąt nie  ma już tego 
aspektu chrześcijańskiego i  kulturowego co 
dawniej.  Po prostu – święta. 

Wiele z dawnych tradycji  przeszło do la-
musa. Nawet  klimat się zmienił   –  zimy sta-
ją się coraz cieplejsze  i  bezśnieżne,  a bez 
śniegu Święta nie mają swego wyjątkowego  
uroku.

Ponadto obf itość produktów  spożyw-
czych na co dzień,  łatwych do kupienia   
w sklepach, a nie przygotowanych w do -
mach sprawia, że stoł y wprawdzie uginają 
się od  potraw, ale przestaje to być szczegól-
ną atrakcją , jak dawniej,  w skromniejszych 
czasach.  Pod choinką  zakupione prezenty, 
które  często bywają  nietraf ione.

Dawniej w moim domu rodzinnym prezent, 
także dla mnie, by ł prosty, skromny, a  przy-
nosił  go tylko św. Mikołaj.

W czasach mojego dzieciństwa   mówiono 
o Wigilii:   „Dzień ten jaki,  cały rok taki”

Wszyscy w tym dniu zachowywali  się wzo -
rowo i   przywiązywali  dużą wagę do wykony-
wanych zajęć. Ja byłam posłuszna jak nigdy 
i  wykonywałam wszystkie czynności zlecone 
przez mamę. Moim obowiązkiem było rano 
wyszorowanie, tzn. umycie podłogi z de-
sek jedynie przy pomocy takich akcesoriów  
jak  wiaderko z wodą i  sodą. Wcześniej mu-
siałam przynieść tę wodę w wiaderkach  
z publicznej studni.  Po wyszorowaniu pod-
łogi można było ubierać „żywą” choinkę,  
która już stała na podłodze. Choinkę mój 
tata osadzał wcześniej w specjalnym stoja-
ku drewnianym. Zwykle  świerkową choinkę, 
nieraz mierzącą aż dwa metry, ubierałam  
z  tatą,  bowiem mama zajęta była  przygo -
towaniem  wieczerzy.   

WSPOMNIENIE
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Na wierzchołku choinki zawsze umiesz-
czałam  bł yszczący czubek. Wzdłuż pnia 
wieszałam czerwone jabłka na drucikach,  
które przechowywane był y przez okres 
zimowy  w sianie na strychu.  Gałązki ob -
wieszałam  orzechami,  długimi i  cienkimi  
cukierkami zawijanymi  w kolorowe sreber-
ka oraz własnoręcznie robionymi ze słomy 
ozdobami, włosami anielskimi, watą która 
udawała śnieg.  Na końcu gałązek  przycze -
piałam   świeczki na specjalnych żabkach. 
Miałam zakaz ich  zapalania,   aby  przypad-
kiem nie zapali ł y się  anielskie włosy i  cała 
choinka.

Przy pierwszej gwiazdce,  świątecznie 
ubrani,  przystępowaliśmy do wieczerzy, naj-
pierw odmawiając modlitwę i  dzieląc się 
opłatkiem. Nie pamiętam, czy wspólnie skła-
dano sobie życzenia. 

Wieczerza  skromna, postna, odbywała się 
w kuchni,  tuż przy pachnącej lasem choince.

Kuchnia była wówczas najważniejszym po -
mieszczeniem w domu i ciepł ym. Pozostałe 
pomieszczenia nie był y ogrzewane.

Wszystkie potrawy pochodził y z naszego 
gospodarstwa i  należało spróbować każdej.  

Stół na święta  by ł nakryty białym lnia-
nym obrusem (na co dzień  ceratą),   ręcznie 
upranym przez mamę  na tarce, wykrochma-
lonym i uprasowanym żelazkiem z „duszą”. 
Pod obrusem  leżało sianko przyniesione   
ze stodoł y.

 Czy zostawiano wolne miejsce przy stole 
dla wędrowca - nie pamiętam, ale raczej nie.

Wszyscy domownicy czekali  na wieczerzę  
z utęsknieniem, gdyż głód bardzo doskwie-
rał a wigilia by ła pierwszym posiłkiem tego 
dnia.

Pierwszą potrawą podawaną przez mamę 
był żur z leśnymi suszonymi grzybami  i  grubo 
pokrojonym  makaronem. Żur był  zabielany,  
a  makaron ręcznie robiony z mąki domo -
wej,  gromadzonej na strychu w specjal-
nych skrzyniach drewnianych. Mąka pocho -
dziła ze zboża zebranego w lecie z naszego  
gospodarstwa  i  zmielonego w zabierzow-
skim mł ynie.

Następnym posiłkiem była  zupa ze śliwek 
suszonych  z utłuczonymi ziemniakami - 

wszystko na jednym talerzu. Ta zupa to „ga-
rus”, podawana na ciepło. Ja jej  nie lubiłam. 
Na stole była  też  ugotowana postna (bez 
t łuszczu),  kapusta z grochem oraz kompot 
z jabłek. Kapustę co roku kisi ła w piwnicy 
moja mama, w dużej drewnianej beczce wraz 
z jabłkami. Ależ ona była pyszna, a sma-
ku   kiszonych  jabłek nigdy nie zapomnę.  
Nie pamiętam ryb na wieczerzy.

Ciasta wypiekane przez mamę w ku-
chennym piecu: zawijany makowiec i  ser-
nik  można było jeść dopiero  w święta,  
a więc ich nie wystawiano na wigilijny stół.  
Mak do ciasta wysypywałam kilka dni przed 
wigilią z makówek, które były zebrane  
z ogrodu podczas suchej pogody. 

I  to była cała wieczerza wigilijna. Tuż po 
kolacji  śpiewałam kolędy z kantyczek, a po -
tem biegłam do zwierząt gospodarskich nad-
słuchując, jak mówią ludzkim głosem, lecz 
nigdy się nie doczekałam.

 Pod koniec lat 50. chodziłam z mamą na 
Pasterkę.  Pamiętam, że na mszy było dużo 
ludzi,  grubo i  odświętnie ubranych w ko -
żuchy, gdyż  wówczas  bywał y tęgie mrozy  
i  śniegi po kolana.

Pasterkę jak i  inne msze, odprawiał  ksiądz 
stojąc ty łem do ludzi i  po łacinie - nic z tego 
nie rozumiałam, jednak chętnie na nią cho -
dziłam, bo po powrocie do domu choć tro -
szeczkę mogłam  skosztować potraw mię -
snych przygotowanych na święta –  już nie 
obowiązywał post.

W dzień Świąt Bożego Narodzenia było le-
niuchowanie  i   jedzenie  do syta. Nie było 
wspólnych śniadań, kolacji,  ale za to był 
wspólny obiad, tylko z udziałem domowni-
ków. Na obiad składał się zawsze pyszny ro -
sół  z makaronem, dużo mięsa i   ciasto.  Każ-
dy, kto chciał dodatkowo coś jeszcze zjeść, 
mógł sam kroić plasterki szynki z wcześniej 
uwędzonej i  ugotowanej dużej nogi wieprzo -
wej. Plasterki szynki  z  białym kołnierzy-
kiem tłuszczyku, do tego chrzan oraz chleb 
pieczony  we własnym piecu -  ależ to  pysz-
nie smakowało! No i  jeszcze swojska kieł-
basa uwędzona w przydomowej wędzarni  
i  z własnego świniaka, wisząca  na długim 
kiju w zimnym pomieszczeniu.

Nadszedł  okres PRL – puste półki w skle-

WSPOMNIENIE
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pach i  długie kolejki  w oczekiwaniu na do -
starczanie  towaru. Reglamentacja towarów. 
Kupowałam niezbędne produkty do przygo -
towania Wigilii  i  Świąt nawet kilka tygodni 
wcześniej  i  co tylko mogłam dostać,  a nie 
- co zamierzałam. Zazwyczaj przed świętami 
Bożego Narodzenia „rzucano” trochę więcej 
towaru. W zakupach pomagała mi mama, 
która w okresie przedświątecznym jecha-
ła pociągiem do Katowic,  gdyż   sklepy dla 
górników był y w miarę  dobrze zaopatrzone 
i  nawet można było kupić towar bez kar tek. 
W zakładzie pracy kilka razy wylosowałam 
surową szynkę do gotowania, masło i  papier 
toaletowy.  Bakalie, cy trusy, wódkę, praw-
dziwą czekoladę można było kupić tylko  

w Pewexie za dolary. By łam już mężatką, 
a Wigilię urządzał yśmy z mamą już w po -
koju, a nie w kuchni.  Dominował karp. Ga-
rusu, czyli  zupy ze śliwek,  nie gotowałam.  
Jedno miejsce zawsze było zarezerwowane 
dla przybysza. Na stole stało   już  ciasto. 
Dom na zewnątrz  mąż ozdabiał  kolorowymi 
światełkami. Prezenty przynosił  św. Mikołaj  
6 grudnia, ale już nie tylko dla mnie, jak w 
latach mojego dzieciństwa, ale i  dla pozo -
stał ych domowników.

Taki zatem obraz mam przed oczami  
z okresu PRL-u. Zastanawiam się, jaki ob -
raz ze swojego dzieciństwa zachowa  moja 
wnuczka?

                                       Cecylia Chrzanowska

FELIETON

„Dobro Powraca”– nasi seniorzy w akcji!Wirus wirusem, a Bóg i t ak „puka”…

Minęło kilka miesięcy odkąd zadawaliśmy 
sobie pytanie, jaka będzie nasza rzeczywi-
stość po zaskakującej ekspansji  przebiegłe-
go i  jak się wielokrotnie okazało, okrutnego 
w swym działaniu coronawirusa. Obecne za-
chorowania oscylujące w okolicach 20 tys. 
dziennie, do których już się nawet trochę 
przyzwyczailiśmy, jeszcze pół roku temu nie 
mieścił y się w naszych głowach. Dokładne 
relacje, czasem nadmiernie dokładne i  wręcz 
uciążliwe, jakimi raczą nas różne telewizje, 
nie tyle zaspokajają pożądaną skądinąd wie-
dzę o nowej chorobie, ile często gruntują  
w nas niepokój i  coraz bardziej osłabiają 
naszą psychikę. Nasze doświadczenia oso -
biste także są o wiele większe. Wielu prze-
cież przeszło zakażenie, chorobę oraz kwa-
rantannę. Jednocześnie przekonaliśmy się,  
że przebieg choroby, a także uderzenie wi-

rusa na indywidualny organizm jest bardzo 
różny. Wydaje się, że nadal mało wiemy  
o jego działaniu na człowieka, jednak trudno 
oprzeć się wrażeniu, że jest niezwykle prze-
biegł y. Działa tak, jakby celowo wychwyty-
wał słabe strony organizmu, uderzał właśnie 
w nie, a nawet tak jakby celowo osłabiał 
organizm właśnie w tym punkcie, by póź-
niej przyspieszyć jego zupełną degradację. 
Uderzenie w zdrowie cielesne człowieka to 
jedno, ale nie możemy nie zauważyć spu-
stoszenia w naszej psychice. Ona podobnie, 
jak nasze organizmy, także nie była przygo -
towana na takie okoliczności życia, w któ -
rych teraz funkcjonujemy. Jest prawie pew-
ne, że żniwo tak osłabionej psychiki  jeszcze 
zbierzemy. Dlatego relacje międzyludzkie, 
rozmowy, kontakty, niestety wciąż jeszcze 
na odległość, są ogromnie ważne. I  to dla 
wszystkich. Zarówno dla tych, którzy wy-
raźnie odczuwają brak możliwości rozmowy  
z innymi ludźmi, jak i  dla tych, którzy zamknę -
l i  się w swoich domach i  doraźnie odczuwa-
ją fałszywy z gruntu komfort wyobcowania. 
Fałszywy, ponieważ człowiek jest istotą spo -
łeczną. Potraf i  przeżywać samotność, także 
wpisaną w jego jestestwo, tylko dzięki re-
latywnie mądrze dobranym kontaktom z in-
nymi. Oznacza to, że jeśli  od dłuższego cza-
su cieszymy się, że nie ma wokół nas ludzi,  
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Nikt nie spodziewał się, że rok 2020 bę -
dzie aż tak inny, niż lata wcześniejsze. Szcze-
gólnie dla najstarszych mieszkańców naszej 
gminy. Kiedy powstawał y projekty społecz-
ne, zakładano wiele spotkań integrujących, 
inspirujących i  skierowanych do seniorów 
mniej aktywnych. W planach było działanie 
z seniorami dla seniorów.

Fundacja Laboratorium Inspiracji  Spo -
łecznych (LIS) już po raz trzeci zaprosiła 
do współpracy seniorów gminy Zabierzów.  
Tym razem pod hasłem „Dobro powraca” po -
wstał y wspaniałe i  wzruszające inicjatywy, 
mimo że było wyjątkowo trudno. Większość 
działań miała miejsce w okresie letnim,  
kiedy jeszcze istniał y większe możliwości 
spotkań. Wszyscy obawiali  się kolejnej fali 
pandemii,  więc ten czas był bardzo pracowi-
ty dla każdej z grup, bo wszystkim zależało 

na zrealizowaniu projektów.
Zaczęło się w Kobylanach. Już w lipcu Klub 

Seniora „Młodzi Duchem”, który znany jest 
z bardzo muzycznego charakteru, rozpo -
czął pracę nad nagraniem klipu. Pod okiem 
i uchem certy f ikowanego trenera wokalne-
go Karola Dziedzica panie i  panowie ostro 
trenowali  swoje struny głosowe. Pani Ewa 
Macałka skutecznie mobilizowała grupę  
seniorów do ciężkiej pracy. W przerwach 
 pomiędzy próbami, seniorzy wybrali  się jesz-
cze na dwie wycieczki -  na Pustynię Błędowską  
 do Ojcowa. 

Seniorzy okazali  się na tyle utalentowani  
 pracowici,  że już we wrześniu weszli  do 
profesjonalnego studia i  nagrali  dwie pio -
senki.  To było wielkie przeżycie dla wszyst-
kich, którzy do tej pory nie mieli  takich do -
świadczeń. Potem były zdjęcia do teledysku,  

„Dobro Powraca”– nasi seniorzy w akcji!

to zaczyna się z nami dziać coś niepokojące -
go. Rozum podpowiada zachowanie umiaru  
i  mądrego spojrzenia na rzeczywistość. A co 
z wiarą? Dla człowieka wierzącego jest prze-
strzenią najważniejszą. Zapewne miliony lu-
dzi na świecie już podjęło ref leksję nad jej 
rolą w ich życiu. Taka ref leksja, a mam tu 
na myśli  różne wyznania, jest jakby samo -
istna, szczególnie w tak trudnych dla wie-
lu sy tuacjach. Czyż nie wołamy do Boga,  
i  najczęściej o to, dlaczego dopuszcza kolejną 
chorobę dziesiątkującą lub wspomagającą w 
dziesiątkowaniu ludzi?  Oczywiście, że woła-
my, często bezsilni w sytuacjach, w których 
nawet nie możemy uczestniczyć w pogrze-
bie najbliższych. Ale w takich właśnie, eks-
tremalnych przeżyciach, wiara okazuje się 
jedynym ratunkiem. Jest jak balsam na po -
ranione ciało. Paradoksalnie to właśnie ona 
nadaje sens temu, co dzieje się wokół nas. 
Sens, który odnosi nasze myślenie w stronę 
Boga, a nie upraszczająco i  naiwnie t łuma-
czy cierpienie. Dziesiątki tysięcy ludzi zaan-
gażowanych bezpośrednio w pomoc tym naj-
ciężej przechodzącym chorobę, to ci,  którzy  
w konkretny sposób „gromadzą sobie skar-
by w niebie”. Serdeczna wdzięczność wobec 

Was, Drodzy Państwo, pł ynie z naszych serc. 
Nie wiemy, kiedy poradzimy sobie z tą sy-
tuacją. Nie wiemy, ile prawdy poznamy, być 
może nigdy jej nie poznamy. Ale wiemy, jaki 
jest nasz Bóg. Jest Miłością , która już poko -
nała największe Zło tego świata. Objawiła się 
i  nadal się objawia. Nadal się rodzi,  i  to jako 
człowiek, jako jeden z nas. Nie chcę, żeby to 
zabrzmiało jak banał,  ale On naprawdę jest 
Panem i Królem wszystkiego. Wirusa też,  
co nie oznacza, że celowo nim gnębi ludzi. 
Ale na pewno wykorzysta go miliony razy 
skuteczniej w walce o zbawienie człowieka, 
niż on sam – wirus – w unicestwieniu ludz-
kości.  Być może do tej pory z przyzwycza-
jenia myśleliśmy o Bogu, czy o naszej reli-
gijności.  Teraz z pewnością się to zmieni.  
Albo Mu zaufamy, albo Go odrzucimy.  
Zaczniemy żyć prawdziwie religijnie, albo 
żyć bez Boga. Każda udawana postawa bę -
dzie po prostu śmieszna. I  jeszcze jedno – 
wiara, jest darem łaski.  W taki sposób Bóg 
chce się z nami spotkać. Więc nasłuchujmy, 
bo na pewno „zapuka”.

       
Ks. Robert Pochopień

FELIETON
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montaż, a już wkrótce będzie miała miejsce 
premiera pierwszego klipu „Wznieś serce 
nad zło” oraz kobylańska wersja „Krakow-
skiego spleen’u”. 

Druga inicjatywa była realizowana w Brze-
ziu. Nowo powstał y klub „Kluczwoda” roz-
począł swoje działania od warsztatów ple-
nerowych przy  tzw. Palisadzie na rzece 
Kluczwoda. W miejscu, które dla wielu było 
powrotem do czasów dzieciństwa i  wspo -
mnień, a dla innych nowym odkryciem - bar-
dzo dobrze myślało się nad tym, co można 
zrobić dla innych seniorów i mieszkańców 
tej miejscowości.  Wszystkim spodobał się 
pomysł,  aby właśnie tam stworzyć miejsce 
spotkań. Bardzo szybko pojawił y się konkret-
ne propozycje, co powinno się tam znaleźć. 
Seniorzy podzielili  zadania i  bł yskawicznie 
rozpoczęł y się prace nad bramą wjazdową, 
szyldem, żywą altaną oraz domkami dla pta-
ków i owadów.

Już pod koniec września udało się w ciągu 
jednego dnia posadzić ponad 100 roślin, któ -
re podarował sklep Leroy Merlin z Modlnicz-
ki.  Na drzewach, tworzących aleję, został y 
zainstalowane przepiękne domki zrobione 
przez przewodniczącego klubu Władysława 
Węgla i  pomalowane przez Tadeusza Ko -
walika. Całą akcję mocno wspierał soł tys 
Brzezia, Wiesław Czajowski,  który wraz  
z przewodniczącym klubu, of icjalnie otwo -
rzy ł „Aleję Kluczwody”.

To był wspaniał y czas, który pozostawi 
ślad na długo.

Dodajmy na koniec, że w poprzednich 
latach piękne projekty przy współpracy  
z Fundacją LIS były realizowane w Pisarach, 
Zabierzowie, Bolechowicach i  w Rząsce. 
Wszystkie inicjatywy był y przeprowadzane 
we współpracy z Samorządowym Centrum 
Kultury i  Promocji  Gminy Zabierzów. 

Tym razem do akcji  wkroczyli  seniorzy  
z Kobylan i  Brzezia, a przed nami jeszcze 
dwie akcje świąteczne, o których na pewno 
napiszemy w kolejnym wydaniu gazety. 

Wszystkie inicjatywy są współ f inansowa-
ne w ramach Programu Rządowego na rzecz  
Aktywności Społecznej Osób Starszych  
na lata 2014-2020, a efekty prac naszych 
seniorów można zobaczyć na https://www.
facebook.com/fundacjalis

Zdjęcie i  tekst: Katarzyna Mroczek

RELACJA

Zatrzymaj się na chwilę w Brzezince – cz .  2

Brzezinka - stanowiła uposażenie dzieka-
nów krakowskiej kapituły katedralnej i  za-
pewne wyłoniła się w wyniku reorganizacji 
sąsiednich Kobylan, analogicznie pozosta-
jących własnością kapitulną. Pierwszych 
wzmianek o istnieniu wsi dostarczają akta 
sądu ziemskiego krakowskiego z 1427 r.  
Kolejne informacje przynoszą dyplomy kró -
lewskie - Władysława Warneńczyka z 1441 
r.,  na mocy którego Brzezinka i  Kobylany zo-
stają urządzone na prawie niemieckim oraz 

potwierdzający ów przywilej akt Kazimierza 
Jagiellończyka z 1464 r.  Sporo danych o wsi 
odnajdujemy w Liber Benef icjorum Jana Dłu-
gosza z lat 1470 -80. W Brzezince był wów-
czas młyn nad Będkówką, zw. Ossobniczą  
z rolami i  łąkami, a także karczma, zapewne 
przy gościńcu z Krakowa przez Modlniczkę, 
Brzezie, Brzezinkę, Siedlec do Krzeszowic, 
dokładnie opisanym sto lat później w 1571 r.; 
nie było dworu, który został odnotowany do -
piero w połowie XVI w. Stan własności uległ 
zmianie dopiero z końcem XIXw. Obok kapi-
tuły krakowskiej użytkującej łąki,  jako wła-

Za przewodnikiem po gminie w opracowa-
niu Krzysztofa Pucka
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ściciel  tzw. części I I  Brzezinki,  obejmującej 
użytki rolne i  parcele budowlane, pozosta-
wał Kasper Jaroń. W XX- wiecznej historii  wsi 
warto odnotować dwa wydarzenia: utworze-
nie w 1914 r.  Drużyn Strzeleckich, oddanych 
z chwilą wybuchu I  wojny światowej pod ko -
mendę Józefa Piłsudskiego, zaś w okresie II 
wojny światowej -  zniszczenie 5.09.1939 r. 
kilkudziesięciu domostw na skutek niemiec-
kich nalotów na stację w Rudawie i  ostrzału 
artyleryjskiego.

Jan Szczepański radny i  soł tys Brzezinki

Moja szkoła – nasza szkoła
Zgodnie z zapowiedzią w poprzednim nu-

merze wracamy dziś do Brzezinki,  wsi,  która 
swój awans zawdzięcza aktywności miesz-
kańców. Pokazaliśmy uprzednio, jak dyna-
micznie Brzezinka wkracza do grona wsi  
o wysokim statusie społecznym, jak waż-
ny stanowi punkt na mapie komunikacyjnej 
gminy. Materialne tego dowody ukazywał y 
zdjęcia oraz rozmowy z soł tysem i mieszkań-
cami wsi.  Dziś przypominamy historię szkoły, 
której dziś już nie ma, ale kiedyś stanowiła 
ważne miejsce, gdzie mieszkańcy zdobywali  
wiedzę, oraz tworzyła centrum  ich lokalne-
go patriotyzmu.

Brzezinka. Średniej wielkości wieś w gmi-
nie Zabierzów. Mieszka tu ok. 700 miesz-
kańców, chociaż ta liczba w ostatnich la-
tach jest bardzo płynna, a wpł yw ma na to 
ekspansja rozmaitych deweloperów, którzy 
odnadują w tym terenie znakomite miejsce 
dla budowy nowych atrakcyjnych domów.  
I  trzeba przyznać – słusznie. Ma Brzezinka 
w swojej historii  pewien epizod, który może 
być egzemplif ikacją zmian jakie zachodził y  
w tej wsi i  pewnie mogą być charaktery-
styczne dla całego kraju. To historia szko -
ł y,  która dziś nie istnieje, a kiedyś była pla-
cówką bardzo istotną i  ważną dla miejscowej 
społeczności.

Mam przed sobą rękopis  Kroniki Publicz-
nej Szkoły Powszechnej w Brzezince. Pierw-
sze zapiski opatrzone są datą  16 lipca 1948 
roku. Ich autorka – Emilia Węgiel by ła kie-
rownikiem i dokumentalistką tej szkoł y.  
Już w pierwszych zdaniach zaznacza:

Dnia 4 września 1939 roku spłonął  
w czasie działań wojennych (najazdu Niem-
ców na Polskę) budynek Publicznej Szkoły  
Powszechnej, a wraz z nim spłonęły wszyst-
kie akta i  dokumenty szkolne.

Wiadomości o pierwszych latach szkoł y  
w Brzezince czerpie autorka Kroniki z książki 
wielce zasłużonego dla  odkrywania historii 
tego terenu, księdza Józefa Łobczowskiego, 
jak choćby informację o tym, że:  Do roku 
1899 gmina Brzezinka należała do związku 
szkolnego w Rudawie. Był to stosunek i  nie-
korzystny i  niewygodny dla dzieci z powodu 
znacznego oddalenia. Ówczesny wójt gmi-
ny Jan Węgiel,  człowiek wyższego poglądu  
na świat, a dbały o dziatwę, spowodował 
gminę, że nabyła dom i plac pokarczemny 

HISTORIA
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i  tu na razie 6 września 1904r. urządzo -
no szkołę, a teraz myśli  gmina o lepszym  
budynku szkolnym i o innym miejscu nie tak 
pełnym wilgoci i  grzybu. (pisownia oryginal-
na – przyp. WŚ.)

Pierwszą nauczycielką stałą do roku 1903 
była p. Maria Majkowska, dla braku zdrowia 
podała się na emeryturę. Później nauczy-
cielem tymczasowym  był p. Jan Gładysek.  
Dnia 28 października 1904 roku został sta-
ł ym nauczycielem p. Jan Stybel,  obecnie 
kierownik 4-o klasowej szkoły w Zalasiu.  
Dnia 17 października 1906 r.  tymczasową 
nauczycielką została p. Romualda Dziurzyń-
ska. Dnia 31 lipca 1907 r.  mianowany został 
stałym nauczycielem p. Jan Błażkiewicz. 
Zajął się gminą z proboszczem ks. Józefem 
Łobczowskim, założył Czytelnię Towarzy-
stwa Krakowa Oświaty Ludowej, był rad-
nym gminy. Potem przeniósł się w Żywieckie  
do Krzeszowa. Od 1 października 1913 r. 
tymczasowym nauczycielem jest p. Wła-
dysław Drelinkiewicz, obecnie na wojnie.  
Zastępuje go p. Zof ia Drelinkiewiczówna, 
siostra, w szkole pracuje gorliwie i  jest do -
brą przykładną córką kościoła św.

I  tak oto zachowana została cała infor-
macja o ludziach, którzy tworzyli  szkołę  
w Brzezince. A co wiemy o samym budynku, 
którego już nie ma, a który został zniszczony 
doszczętnie już w pierwszych dnia września 
1939 roku. Czytamy w Kronice w rozdziale: 
„Czasy okupacji  niemieckiej”. 

– Od roku 1904 do dnia 4 września 1939 r. 
przetrwał ten sam dom drewniany,  
pokarczemny, w którym mieściła się szkoła 
Myśli  Gminy Brzezinka. /…/ W ciągu 35 lat,  
dom – dawną karczmę, obito od połu-

dniowej strony deskami, wyremontowano  
ganek, sienie wybetonowano; uczynio -
no dom schludny i  miły. Tylko mały sad  
z drzewami owocowymi został zamieniony  
na boisko sportowe szkolne, z chwilą gdy ob -
jął posadę nauczycielską, miłośnik sportu,  
Naucz. Obtułowicz Stanisław.

Dzień 4 września 1939 rok. Ostatni raz 
zgrzytnął klucz w wygiętych starością,  
ale jeszcze mocnych drzwiach szkoły. Ostat-
ni raz zamigotały w dali jasne okna klasy. 
Ostatni raz na jasnym błękicie nieba zaryso-
wał się dach szkoły. Jeszcze komin i wszyst-
ko zniknęło za szeregiem domów i ogrodów. 
Cichy szloch, szept modlitwy i czyjaś ręka 
błogosławiąca krzyżem całą wieś, a potem 
droga, marsz w upale, bieg i marsz. Była to 
ucieczka mieszkańców przed  zbliżającym się 
frontem niemieckim w r. 1939. Na drodze  
od Rudawy ukazali się Niemcy. Przez pustą 
wieś przeszły tłumy uciekających cywilnych 
ludzi i oddziały Wojska Polskiego. Około dwu-
dziestu żołnierzy polskich przebiegło przez 
podwórko szkolne. Ciągnęli działko. Umocnili 
go w pobliżu szkoły. Chcieli zatrzymać przez 
chwilę nieprzyjaciela. Celu dopięto. Masze-
rujący Niemcy zatrzymali się koło kapliczki. 

Dalsza opowieść autorki Kroniki dotyczy 
krótkich działań wojennych we wrześniu 
1939 r.  My skupmy się na historii  szkoł y:

– Przychodzi rok 1941. Rodzice dzieci 
szkolnych zdecydowali zorganizować szkołę  
w Domu Ludowym, wzniesionym przez miesz-
kańców gromady w r.  1939. Stał niewykoń-
czony wewnątrz. Postanowiono wykończyć 
jedną salę. Równocześnie gmina przydzieli ła 
materiał na ławki. W całej gromadzie urzą-
dzono zbiórki pieniężne. Wreszcie na dzień 1 
września stanęła sala z nowymi dziesięcio -
ma ławkami i  jedną szafą zdobytą sprytnie 
przez ówczesnego soł tysa Szczepańskiego 
Franciszka. Brak było pieca, stołu, stołka dla 
nauczyciela, wszelkich pomocy naukowych, 
a przede wszystkim tablicy. Dnia 2 września 
rozpoczęła się pierwsza lekcja w Brzezince 
od roku 1939. Nauczycielką była p. Fritz-Tar-
ska, która przeniosła się wkrótce do Krzeszo -
wic. Dnia 25 października objęła obowiązki 
nauczycielki  p. Emilia Kmiecik -  Węgiel (  nb. 
autorka Kroniki,  która stanowi podstawę do 
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tego ar tykułu). Nadchodziła zima. W szkole 
wyczuwać się zaczęło brak pieca. Na zebra-
niu rodzicielskim postanowiono postawić 
piec i  stopniowo uzupełniać braki w szko -
le./…/  Robiono to wszystko w tajemnicy,  
by władze niemieckie nie wiedziały o tym.

W dalszej części Kroniki czytamy szcze-
gółowe opisy dotyczące stanu liczbowego 
uczniów, wydatków na uzupełnianie szkol-
nego sprzętu i  wynagrodzeń nauczycieli,  
a także tajnego nauczania.  Może warto jesz-
cze przytoczyć opis ostatnich dni niemiec-
kiej okupacji: 

 W czerwcu 1944r. nadjeżdżają na wypo -
czynek do wsi niemieccy lotnicy, potem ta-
borowi, wręczcie całe falangi barbarzyńskiej 
szarańczy Zachodu – Hitlerjugendów. Każdy 
kąt domu, ogrodu, nawet pola pełen szwar-
gotu i  gęby szwabskiej.  Wszyscy mieszkań-
cy pod stałą kontrolą, pędzeni pod batem 
do okopów, snuli  się po wsi jak obłąkani.  
Piekło krzywdy ludzkiej rozpętało się nad ci-
chą dotąd i  spokojną wioską. W salce szkol-
nej umiejscowiła się kancelaria. Naprzeciw-
ko szkoły – piętrowy budynek Ob. Nawrota 
Jana, a w nim na dole stajnie z malutkimi 
okienkami. Ta stajnia to więzienie dla opor-
nych, niechcących iść do pracy O nauce nie 
mogło być mowy.

15 września 1944 r.  odjeżdżają znienawi-
dzeni „ Jungi”. 18 września rozpoczyna się 
nauka. Trwa do 19 października.

/…/ Rok 1945/46 – to rok wzmożonej pra-
cy oświatowej na ograbionej i  wyniszczonej 

Dalej – szczegółowy opis kolejnych eta-
pów pracy nauczycieli i rozwoju szkoły.  
Nie sposób przytoczyć tu w całości całej 
Kroniki – to temat dla historyków. Skracamy 
zatem te opowieści do czasu, kiedy w szko-
le zaczynało brakować uczniów i zdecydowa-
no sprzedać szkolny budynek, a dzieci posłać  
do szkół w Rudawie i Nielepicach. Warto jed-
nak pamiętać o czasach, kiedy trzeba było 
zmagać się z wszelkimi przeciwnościami losu  
i walczyć o tożsamość, tożsamość patriotycz-
ną – dziś niekiedy traktowaną lekceważą-
co lub rozumianą opacznie.  Historie są róż-
ne. Te wielkie w podręcznikach i te mniejsze  
w tego rodzaju Kronikach i te największe  
w pamięci potomnych. Kronika szkoły w Brze-
zince jest takim właśnie cennym historycznym  
dokumentem.

/wś/

przez okupanta niwie polskiej.  /…/ Nauczy-
ciel ma być rozsadnikiem oświaty, książki  
i  wiedzy. Oświata dla dorosłych to nieod-
łączna część pracy nauczyciela w szkole.

Emil Mucha – bramkarz naszego pokolenia

Kiedy zaczynałem grać dorosłą piłkę, ma-
jąc 15 lat,  EMIL MUCHA był już uznanym 
bramkarzem. Nie marzył o karierze piłkarza, 
grał dla przyjemności w niższych klasach 

na szczeblu województwa małopolskiego 
(wówczas jeszcze województwa krakowskie-
go). Zawsze uśmiechnięty, skory do żar tów,  
pomagający młodym piłkarzom Orląt Ruda-
wa w stawianiu pierwszych kroków na mu-
rawie boiska piłkarskiego. Był niezwykle 
sprawny f izycznie, wykazywał się wyjątko -
wym ref leksem i skutecznością. Szczegól-
nie lubił  efektowne bramkarskie parady 
i  popisy, które na szczęście rzadko wpływał y  
negatywnie na wynik spotkania. Historia 
tego piłkarskiego klubu odnotowała wie-
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lu związanych z nim utalentowanych piłka-
rzy. Emil na pewno należał do ich czołów-
ki.  Otrzymywał wiele propozycji  przejścia 
do mocniejszych klubów, w wyższej klasie 
piłkarskiej.   On jednak wolał grać w swoim  
macierzystym klubie. Podkreślam – w swo -
im klubie. Do boiska na treningi czy na me-
cze miał blisko, może 200 metrów, gdzieżby  
zatem myślał o opuszczeniu Orląt.    By ł pi ł-
karzem, ale i  świetnym kolegą, spędziłem 
w Jego towarzystwie wiele godzin. Gdy już 
przestał grać, imał się różnych zajęć, w koń-
cu został gospodarzem z krwi i  kości.  Jego 
dumą był y dwa konie, którymi obrabiał  
zarówno swoje pola, ale też wszystkich,  
którzy go o to prosili.   Ostatnio coraz rzadziej 
pokazywał się we wsi;  trochę nie pozwala-
ł y Mu na to obowiązki gospodarza, szwan-
kowało też Jego zdrowie. Zawsze pozosta-
wał kolegą, dla mnie i  dla wielu – z boiska.  

Dla innych – dobrym,  zawsze serdecznym  
i  życzliwym znajomym. Nigdy też nie zapomi-
nał o klubie, w którym się wychował, w któ-
rym zdobywał szacunek i w którym spędził 
wiele lat swego życia. Żegnamy Cię Emilu,  
a kiedy będziesz już grał na boiskach niebiań-
skich, spójrz czasem łaskawie na swój klub, 
który dziś gra w lidzie, o której ty marzyłeś.

Nasze – seniorów wigilie we wspomnieniach  cz .2

Wigilie u córki

 Nie będę sięgała daleko do wspo -
mnień wigilijnych, bo były to czasy wojny,  
a i  powojenne niekoniecznie chcę wspomi-
nać. Wszystkie Wigilie, które pamiętam, za-
wsze spędzaliśmy uroczyście z rodzicami, 
dziećmi, dziadkami i  rodzeństwem.

 Odkąd moja córka założyła własną ro -
dzinę, wszystkie  kolacje wigilijne i  Święta 
spędzamy w ich domu. Z wielkim sentymen-
tem wspominam przygotowania do Świąt   
i  kolację wigilijną u córki i  zięcia na Bie-
lanach, gdzie wynajmowali   stary dom.  
Do stołu zasiadała liczna gromadka trzypo -
koleniowa (kilkanaście osób). Tradycyjnie 
stół nakryty biał ym obrusem, pod nim sian-
ko. Na stole stroik ze świecami, a na każdym 
talerzu opłatek. Nigdy nie brakło talerza 
dla niespodziewanego gościa. Przy każdym  
nakryciu malutka dekoracja (co roku inna), 
a pod talerzykiem łuska z karpia i  pieniążek, 
aby w nowym roku port fele były pełne.

Wigilię rozpoczynamy czytaniem frag-
mentu Ewangelii  i  modlitwą, a gospodyni 
domu dziękuje w pięknych słowach za cał y, 

szczęśliwie przeżyty rok. Na stole: zupa 
grzybowa z fasolą jasiek, barszcz czerwony  
z uszkami, ziemniaczki,  dwa rodzaje ryby, 
kapusta z grzybami, pierogi i  sałatki,  dwa ro -
dzaje kompotu: z suszu i  świeżych owoców.  
Gdy wnuczki by ł y małe,  uczy łam  je wigilij-
nych wierszyków. Wnuczki pięknie deklamo -
wał y je  między  podawanymi daniami.

W Wigilię dom wyglądał pięknie!  Wysoka 
do suf itu choinka,   pięknie ubrana i  oświe-
tlona, stroiki  i  świece,  wszystko co tworzy  
świąteczny nastrój.  Nie brakuje również  
dekoracji  przed domem.

Gdy po kolacji przygotowujemy się do zje-
dzenia deseru, zawsze ktoś nam przeszko-
dzi, pukając do okna. Dzieci biegną zobaczyć,  
czy przyszedł ten oczekiwany gość, ale nieste-
ty, nigdy nie udało się go zobaczyć. Za to wra-
cając do pokoju, znajdowały pod choinką wo-
rek  z prezentami (a czasem i dwa). Nie wiem,  
czy ktoś pamięta, co jadł na  deser, bo ra-
dości z odpakowywania prezentów nie było 
końca. Tak wyglądają nasze wszystkie wigi-
lie, z tą tylko różnicą, że jest nas coraz mniej 
przy stole. Ci co odeszli, pewnie jedzą wigilię 
w niebie, ale zawsze są w naszych sercach.
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Nie wiem jak będzie wyglądała Wigilia  
w tym „ dziwnym” roku? Wiem na pewno, 
że będzie żywa, pachnąca  choinka, te same 
pyszne potrawy, może wzbogacone o nowe 
przepisy, a  przygotowane przez wnuczki,  
ale wiem, że nie będą mówić wierszyków 
(mają już za dużo lat).  Będą serdeczne  ży-
czenia i  szczera modlitwa, byśmy szczęśliwie 
przetrwali  te nieciekawe czasy.

PS
Nie wiem czy w tym roku traf i  do nas ten 

wyczekiwany gość z workami na plecach,  
bo może mieć zakaz wychodzenia ze swoje -
go domu, ale wierzę w jego świętość - coś na 
pewno wymyśli.

Wiesława Danielewska                                                      

Małżeńskie Wigilie

Wigilia mojej żony i  moja w okresie 
dzieciństwa był y podobne. Nasze mamy 
przyrządzał y w kuchni  postne potrawy.  
Ojcowie krzątali  się po obejściu, przygoto -
wując pasze dla bydła na całe Święta. Trady-
cją było robienie w dzień wigilii  przez ojców 
tzw. kop. Kopy – to plecione z kłosów mi-
niaturowe snopki (około 20 kłosów) i  krzy-
żyki.  Zatykało się je za obrazy na ścianach, 
a później,  w dzień Nowego Roku wynoszono 
na pola, na których zasiano jesienią zboże. 

Kolejną wigilijną czynnością było ubiera-
nie drzewka. W moim domu była to dorod-
na jodła, którą ojciec przywoził  pociągiem 
z Zakopanego – był konduktorem na PKP.  
Drzewko zdobiło się bańkami – nie tak jak 
dziś – bombkami. Wieszało się też na ga-

łązkach jabłka, orzechy, cukierki i  kruche 
ciasteczka upieczone przez mamy i  babcie. 
Na drzewku umieszczano świeczki w spe-
cjalnych uchwytach. Do zapalania i  gaszenia 
świeczek służy ło gasidło – podobne do tych 
używanych w kościele.

Pierwsze, które pamiętam, elektryczne 
oświetlenie, było zrobione domowym spo-
sobem ze zwykłych żarówek. Przed wie-
czerzą wigilijną klękaliśmy do pacierza,  
wspominając zmarłych. Po modlitwie łama-
no się opłatkiem, składano sobie życzenia, 
potem siadano do stołu, na którym był do-
datkowy talerz. Do dzieci przychodził „praw-
dziwy” święty Mikołaj, a nie gruby, czerwony 
krasnal. Po kolacji śpiewano kolędy i zapa-
lano na drzewku zimne ognie. Wyprawa na 
Pasterkę była dużym przeżyciem: 20 stop-
ni mrozu, zaspy, padający śnieg i tłum ludzi 
ciągnących do kościoła. Żona jako dziecko 
szła do kościoła w Morawicy ponad 5 km, 
ja w Zabierzowie miałem znacznie bliżej.  
Po Pasterce młodzi chłopcy rozbierali wozy  
i  w częściach wynosili je na dachy stodół.  
Tam na powrót je składali. Malowali też 
wapnem okna w izbach, gdzie spały panny.  
Porównując tamte czasy do współczesnych 
widzimy różnicę: było biednie, ale chyba  
radośniej!

Zwyczaje świąteczne z naszego dzieciń-
stwa staraliśmy się zachowywać w cza-
sach PRL-u, gdy byliśmy już rodziną z dzieć-
mi – mimo problemów z zaopatrzeniem.  
Tylko jodła podmieniona została na świer-
ka lub sosnę. Świeczki na drzewku zastąpi-
l iśmy kolorowymi, migającymi żaróweczka-
mi. Dzieci i  wnuki wieszają bombki, a kolędy  
odtwarzają ze smartfonów.

Tegoroczną wieczerzę wigilijną przy-
gotuje córka z zięciem i wnuczkami.  
My z żoną będziemy gośćmi. Mamy nadzieję, 
że rodzinne wigilijne zwyczaje, mimo pande-
mii będą zachowane.

Janina i  Jerzy Dąbrowscy

Najwspanialszy prezent na gwiazdkę

Święta z dzieciństwa kojarzą mi się z choin-
ką, karpiami pł ywającymi w wannie, spotka-
niem w gronie rodziny, życzeniami, prezen-

WSPOMNIENIE



25

ZNAD RUDAWY

tami i  wspólnym śpiewaniem kolęd. Blisko 
nas mieszkała w sąsiednim bloku siostra 
mamy, która przychodziła do nas na kolację 
wigilijną z mężem i dziećmi. 

Choinka zawsze była żywa i  pachnąca, 
ubieraliśmy ją wspólnie z siostrą pod nadzo -
rem mamy.

Na choince oprócz ozdób obowiązkowo 
musiał y być słodycze i  świeczki.  Raz się zda-
rzy ło, że choinka zapali ła się od świeczki. 
Tylko dzięki szybkiej reakcji  mamy udało  
się uniknąć pożaru.

Dla nas - dzieci to był piękny czas, by ła 
ciepła atmosfera w domu, a za oknem śnieg  
i  mróz – bo takie był y wówczas zimy. 

Gdy miałem już swoją rodzinę, przekona-
łem się, ile trzeba się było natrudzić (wspól-
nie z żoną), by  przygotować kolację wigi-
l i jną. Trzeba było stać w długich kolejkach, 
żeby zdobyć to, co było konieczne. Najtrud-
niej by ło w stanie wojennym, wszystko było 
na kar tki i  po pracy zamiast do domu musia-
łem iść do kolejki,  by po dwóch godzinach 
stania zdobyć jakiś jakiś ar tykuł i  przywieźć 
do domu.  Pamiętam też całonocne stanie  
w kolejce po ryby.

To był trudny, na szczęście już miniony czas.
Najpiękniejszą wigilię mieliśmy z żoną jed-

nak w roku 2012. Na kolacji  by ł u nas syn  
z żoną i  dowiedzieliśmy się wtedy, że wkrót-
ce zostaniemy dziadkami. Tej wigilii  nie za-
pomnę nigdy! To był dla nas najwspanialszy 
prezent i  najpiękniejsza kolacja wigilijna.

W tym roku nie będzie łatwo ze względu 
na pandemię, ale postaramy się, żeby było 
miło i  rodzinnie.

Danuta i  Wiesław Cader

Wigilie w naszym Klubie

Klub Seniora „Złota Jesień” w Zabie-
rzowie od lat organizuje tzw. Opłatki, 
na które oprócz własnych członków za-
prasza gości.  W sumie przychodzi od 50 
do 60 osób. Początkowo Opłatki odby-
wał y się w okresie przedświątecznym, 
z tradycyjnym łamaniem się opłatkiem,  
ale od kilku ostatnich lat,  spotykamy się 

między Świętami a Nowym Rokiem, a to uro -
czyste spotkanie nazywamy „toastem nowo -
rocznym”. Trzymając się za ręce śpiewamy 
wszyscy „Bóg się rodzi..”,  a następnie kie-
l iszkiem szampana wznosimy toast za po -
myślność w Nowym Roku. Stoł y świątecz-
nie przystrojone, na stołach wigilijne dania  
i  świąteczne ciasta przygotowane przez  
seniorki.  Stało się tradycją , że podczas  
takich świątecznych spotkań, przygotowuje-
my każdorazowo niespodziankę. 

Kilkakrotnie był y to odwiedziny kolędni-
ków- seniorów, za każdym razem z innym 
przedstawieniem kolędniczym, kapeli  ludo -
wej z zewnątrz, która zagrała i  zaśpiewała 
kolędy tak, że zadrżał y mury i  nasze ser-
ca, wystąpiła też młodzież skupiona wokół  
biblioteki „Pod Aniołem” i   zaprezento -
wała piękne jasełka. W roku bieżącym,  
ze względu na istniejącą sytuację pandemicz-
ną, prawdopodobnie spotkanie noworoczne  
nie odbędzie się.

Tekst – B. Golińska

Zdjęcia – W. Danielewska

Dziękując naszym Seniorom za nadesłane  
teksty, życzymy wszystkim spokojnych,  
zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia!

Teksty opracowała i  przygotowała do dru-
ku Lucyna Drelinkiewicz
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WYDARZENIA

Zabierzowska Niepodległa 2020 online

Święto Niepodległości w Więckowicach 

Zwykle radosne, wypełnione warsztatami, 
koncertami i  wspólnym śpiewaniem pieśni 
patriotycznych. W tym roku Święto Odzy-
skania Niepodległości by ło zupełnie inne. 

W 102. rocznicę nie mogliśmy wspól-
nie świętować na zabierzowskim Rynku, 
 ale Samorządowe Centrum Kultury i  Promo -
cji  Gminy Zabierzów zadbało o stworzenie 
atmosfery patriotycznej na swoim prof ilu  
na Facebooku.  Przez kilka dni pojawiał y się 
różnorodne propozycje, związane z obcho -
dami 11 Listopada. Każdy mógł znaleźć coś 
dla siebie. 

Miłośnicy łamigłówek mogli  rozwiązać 
krzyżówkę, łasuchy skopiować przepis na 
patriotyczne ciasteczka, a dla rodziców po -
jawiła się ciekawa propozycja Strefy Malu-
cha, działającej przy SCKiPGZ.

Nie zabrakło tradycyjnych warsztatów pa-
triotycznych, które krok po kroku pokazy-
wał y jak wykonać kokardę narodową i  biało -
-czerwone wiatraczki. 

Mimo trudnej sy tuacji  pracownicy Centrum 
Kultury pokazali,  że ograniczenia pobudzają 
kreatywność, a praca zespołowa jest moż-
l iwa nawet w trybie zdalnym. W tworzenie 
kilkudniowego programu z okazji  rocznicy 
odzyskania niepodległości zaangażowali  się 
pracownicy i  uczestnicy zajęć. Na zakoń-
czenie, zamiast koncertu, pojawiło się kilka 
piosenek nagranych przez zespół wokalny  
Contra, działający przy SCKiPGZ pod kierun-
kiem Anny Dijuk-Bujok. Wśród zapropono -
wanych patriotycznych piosenek znalazł się 
także ref leksyjny klip nagrany przez pracow-
ników Centrum Kultury z mocnym przesła-
niem „Miejcie nadzieję”. 

Przed nami kolejne Święta, w trakcie któ -
rych nie zabraknie działań kulturalnych. 

Zapraszamy na prof il  Samorządowego Cen-
trum Kultury i  Promocji  Gminy Zabierzów. 

W 102. rocznicę odzyskania przez Polskę 
Niepodległości,  zorganizowane został y uro -
czystości w ramach III  lekcji  śpiewania pie-
śni patriotycznych. Pomimo trwającej pan-
demii postanowiliśmy ponownie się spotkać  
w tym szczególnym dniu w naszym sołectwie.  
Uroczystości rozpoczęła msza święta w ko -
ściele paraf ialnym pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Kobylanach. Następnie zapalo -
no znicz i  z łożono bukiet biało-czerwonych 
kwiatów pod Dębem Katyńskim, gdzie wspól-
nie odśpiewano Mazurek Dąbrowskiego.

Adam Wierzbicki
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ZDROWIE

Skóra – zwierciadłem duszy

Delikatna jak jedwab, różowa, sprężysta 
– o takiej idealnej skórze marzymy. Zwykle 
odbiega ona jednak od ideału: szpecą ją  
zmarszczki,  odbarwienia, albo pryszcze.

Skóra – zwierciadłem duszy
Dbamy o serce, żołądek, a zapominamy  

o skórze. A przecież to największy organ 
człowieka, średnio u dorosłego liczy ok.  
2 m kw. powierzchni (niektóre źródła podają,  
że aż 4 m kw.), a  waży nawet do 12 kg, 
co stanowi ok. 1/6 całego ciężaru ciała.  
Powierzchnia skóry 10-letniego dziec-
ka odpowiada ok. 20 kartkom formatu A-4.  
Jest niezwykle delikatna i wrażliwa.  
Na jej 1 cm kw. przypada ok. 5000 receptorów, 
które pozwalają odczuwać dotyk, ból, zgłaszają 
do mózgu, czy dotknięty przedmiot jest ciepły, 
czy zimny, gładki czy ostry, biją na alarm, gdy 
coś parzy lub usiadł na nas komar. 

Najwięcej receptorów zlokalizowanych jest 
na opuszkach palców, na wargach i  języku. 
Skóra to rodzaj tarczy ochronnej przed za-
grożeniami ze środowiska zewnętrznego: 
zarazkami, brudem,  szkodliwym promie-
niowaniem, temperaturą. Jest magazynem 
substancji  odżywczych i  wilgoci,  wchłania 
medykamenty i  hormony. Przez  nią wyda-
lamy szkodliwe produkty rozpadu i  przemia-
ny materii,  pobieramy substancje odżywcze. 
Jak ważna jest ta powłoka, przypominają 
sytuacje tragiczne. Już przy oparzeniu ok. 
15% skóry ludzkie życie jest niebezpiecznie 
zagrożone.

Skóra, choć cieniutka – na powiekach liczy 
1 – 2 mm, na stopach ok. 5 mm – zbudowa-
na jest z trzech warstw. Naskórek, to zale-
dwie 0,1 mm, choć w miejscach najbardziej 
narażonych na bodźce mechaniczne, np. na 
stopach, łokciach i  dłoniach jest grubszy. Tu 
cały czas wre praca, regularnie dzielą się 
komórki tak, że co 4 tygodnie kompletnie 
się odnawia. Stare komórki wypychane są 
na zewnątrz przez nowe i  w końcu odpadają  
w postaci łusek. W ciągu dnia człowiek traci 
ok. 1 g naskórka. W ciągu całego życia to już 
jest masa ok. 20 kg!

Skóra właściwa ma od 1 do 3 mm. Ta środ-
kowa warstwa kryje receptory, naczynia 
krwionośne, nerwy oraz gruczoł y, np. po -
towe, a także korzenie włosów. Pełni rolę 
odżywczą i  wspierającą. Tkanka podskórna, 
dzięki zawartym w niej komórkom tłuszczo -
wym, służy jako magazyn energii  i  izoluje 
przed zmianami temperatury. Skóra wydzie-
la pot i  łój,  które działają jak naturalny krem 
ochronny. Pracuje na to na każdym centyme -
trze kwadratowym 100 gruczołów potowych 
i  15 gruczołów łojowych. Woda wydzielana 
na cał ym ciele działa jak pł yn chłodzący. 
Gdy jest zbyt ciepło, wypł ywa z ok. 2 mln 
gruczołów potowych na cał ym ciele  i  obni-
ża temperaturę krwi do pożądanych warto -
ści.  Podczas upałów i ciężkiej f izycznej pracy 
skóra może wydzielić do 2 l  potu na godzinę.

Panowie faktycznie gruboskórni
Goł ym okiem widać różnicę w skórze męż-

czyzn i  kobiet, ale badający ją pod mikrosko -
pem dozna rozczarowania. Budowa, owło -
sienie, gruczoł y łojowe u obu płci  są takie 
same. Różnice znajdziemy jednak porównu-
jąc różne rejony ciała u obu płci  w różnych 
okresach życia. Skóra kobiet, zwłaszcza na 
twarzy i  szyi,  jest cieńsza, ale radzi sobie 
z czynnikami zewnętrznymi równie dobrze 
jak męska. Hormon płciowy – testosteron, 
sprawia, że skóra mężczyzn zawiera więcej 
kolagenu i  jest nawet o 20 % grubsza od skó -
ry kobiet, ma szersze pory i  produkuje dwa 
razy więcej łoju. Dlatego twarze mężczyzn, 
szczególnie młodych, częściej szpeci trądzik, 
wągry i  pryszcze, a twarz bardziej się błysz-
czy. Przed pokwitaniem dziewczęta mają ok. 
10 %  więcej tkanki t łuszczowej niż chłopcy, 
po okresie dojrzewania już ok. 30 % więcej 
niż rówieśnicy, dzięki czemu skóra kobiet 
jest miękka, a rysy twarzy łagodniejsze niż  
u mężczyzn. Niestety szybciej traci także 
elastyczność i  pokrywa się zmarszczkami, 
przeważnie bardzo drobnymi.

Wyraźne zmiany następują wraz z począt-
kiem menopauzy. Często wtedy na skórze 
kobiet pojawia się owłosienie, zwłaszcza  
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na twarzy. Męska skóra starzeje się wpraw-
dzie później,  ale za to gwał townie. Skokowo 
ubywa jej kolagenu i  twarz mężczyzn znaczą 
głębokie bruzdy. Skóra kobiet silniej reagu-
je na zmiany temperatury, gorzej też znosi 
suche i  gorące powietrze. Dlatego kobiety 
powinny chronić twarz i  dłonie podczas upa-
łów, ale też podczas mrozu czy silnego wia-
tru i  stosować więcej kosmetyków ochron-
nych niż panowie.

Gładka skóra – najlepszą ozdobą kobiety
Mówimy: zajść komuś za skórę, wysko-

czyć ze skóry, spiec raka, blady ze strachu…  
Powiedzonka te pokazują silny związek mię-
dzy skórą a naszą psychiką. Gdy nagły dreszcz 
przebiega przez ciało, dostajemy gęsiej skórki, 
czasem włosy stają nam dęba – zawsze jest to 
reakcja skóry na psychiczny bodziec – bo to 
zwierciadło naszej duszy. Stres, smutek i inne 
złe emocje mogą skutkować nawet zmianami 
chorobowymi. Pozytywne uczucia też wpły-
wają na skórę. Mówimy, że ktoś promienieje  
ze szczęścia. Skóra pojawia się nawet w lite-
raturze pięknej.   Sięgnijmy do Sienkiewicza. – 
Głowa jest od tego, żeby o skórze myślała – po-
ucza  Onufry Zagłoba, a bohater noweli „Janko 
Muzykant” przestrzega: – Wsadź tyko nos  
w taką (nieprzyjemną - przyp. jhś) sprawę,  
a poznasz, co to jest morski sąd, aż cię siód-
ma skóra zaboli. Szekspir wkłada w usta 

Hamleta słowa: Niech się drapie, kto ma  
liszaj, nasza skóra zdrowa. Jest też skóra waż-
nym słowem – symbolem w ludowych przy-
słowiach i powiedzeniach: Modli się pod fi-
gurą, a diabła ma za skórą czy też: znaleźć 
się w cudzej skórze; dobierać się komuś  
do skóry, czy bać się o własną skórę.  
Niestety seksizm też wdał się pod skórę, kiedy 
czytamy w staropolskiej literaturze: Kiedy mąż 
do dziewiątej skóry dobija, wtedy dobra żona.

By mieć skórę jak… pupcia niemowlęcia, na-
leży unikać stresów lub nauczyć się je rozłado-
wywać. Stronić od  nadmiaru słońca i solarium. 
Dbać o sen, gdyż skóra odpoczywa i regeneru-
je się głównie w nocy – i to aż 8 razy szyb-
ciej niż w dzień. Dobry krem może ten proces 
wzmocnić. Palenie papierosów przyspiesza  
z kolei powstawanie zmarszczek. Trzeba stoso-
wać wyważoną dietę,  bogatą w witaminy, bez 
nadmiaru używek i alkoholu, ale z odpowiednią 
ilością płynów. Wypijane w ciągu dnia, zapew-
niają jej wilgotność i elastyczność, czyli zdrowy  
i młody wygląd. Niestety, szybki rozwój cy-
wilizacyjny, dominacja wysoko przetworzo-
nej żywności i zanieczyszczenie środowiska,  
odbijają się negatywnie na skórze. Łuszczy-
ca, atopowe zapalenie skóry, alergie, czerniak  
i inne poważne schorzenia, to wysoka cena za 
postęp cywilizacyjny, jaką płaci coraz więcej 
ludzi. /jhś/

ZDROWIE

11. listopada 2020 roku sołectwo Więcko-
wice, z inicjatywy radnego i sołtysa Adama 
Wierzbickiego, wzbogaciło się o nowy krzyż  i 
tablicę pamiątkową, które zostały umieszczo-
ne na  terenie dawnego cmentarza cholerycz-
nego. Właśnie w czasie epidemii cholery w XIX 
wieku poza teren sołectwa Więckowic zosta-
li wywiezieni zmarli mieszkańcy Więckowic i 
okolicznych miejscowości,  a następnie po-
chowani w pobliżu torów kolejowych,  wśród 
lasu, daleko od wsi, żeby wspomniana zaraza 
nie zagrażała  mieszkańcom.  Po latach starań 
sołectwo Więckowice dokonało odnowienia 
bardzo zniszczonego już krzyża i postawienia 
w tym szczególnym miejscu nowego wraz z ta-
blicą pamiątkową. W ten sposób w czasie pa-

nującej pandemii Covid – 19,  przypomniano 
tragiczne dzieje tej okolicy i przodków, którzy 
zmarli w czasie ówczesnej epidemii cholery. 

Sołtys Więckowic  składa podziękowanie 
sponsorom,  szczególnie z sąsiedniej Gminy 
Wielka Wieś oraz z Nowego Sącza,  dzięki któ-
rym możliwe było przeprowadzenie kosztow-
nych prac związanych z renowacją krzyża i pa-
miątkowej tablicy. 
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Z całą pewnością runda jesienna sezonu 
piłkarskiego 2020/21 z uwagi na liczne obo -
strzenia związane z pandemią była nietypo -
wa i przyniosła wiele zaskakujących rozstrzy-
gnięć. Z jednej strony cieszyć musi powrót 
do uprawiania sportu także na szczeblach 
amatorskich, tym niemniej z drugiej strony 
wszystkim zainteresowanym mocno daje się 
we znaki fakt, iż wydarzenia sportowe nie-
zależnie od poziomu rozgrywek odbywają 
się bez udziału publiczności.  To oczywiście 
stanowi duże utrudnienie dla sympatyków 
poszczególnych dyscyplin, ale rzecz jasna  
i  samych zawodników, którzy nie mogą liczyć 
na wsparcie pł ynące z wysokości trybun. 
Patrząc na rozgrywki piłkarskie w ostatnim 
półroczu dostrzegamy, że  niemal każdy ze -
spół zmagał się z mniejszymi lub większymi 
problemami związanymi z COVID-19, co wią-
zało się z koniecznością przekładania kolej-
nych spotkań i  następującą w ślad za tym 
reorganizację terminarza. Mimo wszystko,  
w ostatecznym rozrachunku należy docenić 
to, że jednak zdecydowana większość me-
czów przed końcem roku została rozegrana, 
przez co można w tym szczególnym punkcie 
sezonu, jakim jest jego półmetek, pokusić 
się o pierwsze podsumowania osiągniętych 
rezultatów drużyn z terenu Gminy Zabie-
rzów. 

Przechodząc do przedstawienia sytuacji 
w lokalnych klubach, przegląd ten wypada 
zacząć od grupy pierwszej V ligi,  w której 
trzeci kolejny sezon spędza LOT Balice. Jego 
sytuacja jest dość analogiczna do zeszło -
rocznej,  ponieważ LOT w połowie sezonu po -
nownie plasuje się na przedostatniej pozycji 
w ligowej tabeli.  Nie może być jednak ina-
czej,  skoro w czternastu spotkaniach, ekipa 
z Balic wywalczy ła zaledwie osiem punktów 
i za plecami pozostawiła tylko fatalnie spi-
sującego się Leśnika Gorenice, który zano -
tował komplet porażek. Dużym problemem  
w całej rundzie była przede wszystkim wą-
ska kadra, która dodatkowo w obliczu przy-
musowych absencji,  urazów oraz nadmiaru 
napomnień indywidualnych nie pozostawia-

ła zbyt wielkiego pola manewru. Po fatalnym 
otwarciu rozgrywek (zaledwie punkt wywal-
czony w ośmiu spotkaniach), po wielu latach 
spędzonych w Balicach, z zespołem rozstał 
się trener Jan Cyniewski.  Trzeba pamiętać, 
że to właśnie za jego kadencji  LOT osiągnął 
swój historyczny wynik, jakim był awans do 
V ligi.  Jego miejsce zajął Kazimierz Śliwiński, 
a prowadzona przez niego drużyna zdołała 
poprawić dyspozycję i  w pozostał ych sześciu 
grach wywalczy ła w sumie jeszcze siedem 
punktów. Dwa zwycięstwa w trzech ostat-
nich spotkaniach dają ciągle nadzieję na 
utrzymanie w lidze, gdyż strata do bezpiecz-
nej strefy nie jest wcale duża. Warunkiem 
jest jednak zdobywanie punktów od począt-
ku rundy rewanżowej. Jak się wydaje w Ba-
l icach nieodzowne są także ruchy kadrowe, 
które wzmocnią rywalizację. 

 W drugiej grupie V ligi,  bardzo dobrą run-
dę ma za sobą Akademia Piłkarska Kmita 
Zabierzów. Przebudowany zespół,  który od 
lipca prowadzi także nowy szkoleniowiec 
Damian Rębisz, w czternastu spotkaniach 
odniósł dziewięć zwycięstw, dokładając do 
tego dwa remisy i  notując tylko trzy porażki. 
Do osiągnięcia takiego wyniku bez wątpie-
nia mocno przyczyniła się świetna postawa 
w grze defensywnej, wszak Kmita straciła  
w spotkaniach ligowych zaledwie 11 goli. 
Mając na uwadze fakt, że podopieczni Da-
miana Rębisza musieli  mierzyć się w tym 
okresie m. in. z naszpikowaną „gwiazdami” 
Wieczystą Kraków, która łącznie wbiła rywa-
lom 114 bramek oraz Hutnikiem II  Kraków, 
który akurat w meczu z Kmitą był istotnie 
wzmocniony zawodnikami występującymi na 
co dzień w II  l idze, postawa drużyny musi 
budzić uznanie. Jak podkreśla sam trener Rę -
bisz: –  Największą wartością naszej drużyny 
jest to, jaki stanowimy monolit.  Straciliśmy 
niewiele bramek dzięki świetnej organiza-
cji  i  poświęceniu w grze w obronie wszyst-
kich zawodników. Przejąłem zespół mocny 
piłkarsko i  nieźle operujący piłką, dlatego 
skupiłem się przede wszystkim nad innymi 
aspektami. Gra w defensywie jest elemen-
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tem, na który największy wpływ ma trener. 
My nie straciliśmy bramki w 8 spotkaniach. 
Oprócz ciężkiej pracy na treningach na ten 
wynik wpł yw ma ustawienie w jakim gramy. 
Jesteśmy chyba jedynym zespołem w lidze 
grającym regularnie w systemie z trójką 
obrońców. Dużą wagę również przykładam 
do zachowań po odbiorze i  po stracie pił-
ki.  Poprawa tych elementów była widocz-
na w naszej grze. Wynik AP Kmity na pół-
metku sezonu, czyli  29 zdobytych punktów 
 i  w efekcie wysokie 4 miejsce w tabeli  moż-
na zatem uznać za satysfakcjonujący, choć 
nie w pełni.  – Patrząc na okoliczności,  pozo -
staje pewien niedosyt. Ciężko znaleźć mecz, 
w którym jakoś znacząco dopisało nam 
szczęście, a nie ma co ukrywać, że punk-
ty pechowo straciliśmy ze Zwierzynieckim  
i  Prądniczanką – dodaje Damian Rębisz.  
O co zatem realnie może powalczyć AP Kmi-
ta Zabierzów na wiosnę? Niby można mówić, 
że dopóki piłka w grze to wszystko może się 
zdarzyć, ale dużą naiwnością i  niepopraw-
nym optymizmem wykazałby się ten, kto 
byłby w stanie wyobrazić sobie brak awan-
su Wieczystej Kraków, z którą żaden inny 
klub na tym poziomie nie może się na dziś 
mierzyć pod względem sportowym, organi-
zacyjnym, a zwłaszcza f inansowym. Reszcie 
drużyn pozostaje zatem walka co najwyżej  
o drugie miejsce. Patrząc przez pryzmat je-
sieni wydaje się, że AP Kmitę stać na włą-
czenie się do walki np. o czołową trójkę. 
Taki rezultat końcowy z pewnością uznano 
by za spory sukces. 

W tej samej grupie występuje także benia-
minek z Rudawy. Orlęta w swoim debiutanc-
kim sezonie na szczeblu V ligi  zimową prze-
rwę spędzą na 10 pozycji,  za sprawą 15 
zdobytych punktów (4 zwycięstwa, 3 remi-
sy i  7 porażek). Co ciekawe, zespół z Ruda-
wy po 14 spotkaniach legitymuje się iden-
tyczną liczbą zdobytych bramek co Kmita 
Zabierzów – 30, przy czym istotna różnica 
zachodzi pod względem bramek traconych. 
W przypadku ekipy z Rudawy jest to aż 58 
goli,  co jest drugim najgorszym wynikiem  
w całej lidze. Dla podopiecznych Piotra Ch-
l ipał y było to generalnie trudne pół roku,  
albowiem przeskok z A klasy i  przystosowa-

nie się do realiów i  wymogów w V lidze zaję ło 
trochę czasu. Orlęta miały problem z regu-
larnym zdobywaniem punktów, szczególnie 
w potyczkach rozgrywanych w delegacjach. 
Sytuacji  nie ułatwiał y również kontuzje klu-
czowych zawodników. Celem nadrzędnym 
na wiosnę pozostaje więc w pierwszej ko -
lejności walka o utrzymanie pozycji.  Wiele 
wskazuje na to, że może się ona toczyć prak-
tycznie do ostatniej kolejki.  Na ten moment 
pomiędzy ósmą Kaszowianką, a zajmują-
cym ostatnie miejsce spadkowe trzynastym  
Piastem Wołowice różnica wynosi bowiem 
zaledwie trzy punkty. Oczywiście z uwagi na 
brak spadków po poprzednim przedwcześnie 
zakończonym sezonie, nie jest powiedziane, 
ile drużyn dotknie degradacja w bieżących 
rozgrywkach. Wiadomo jednak, że będą to 
co najmniej trzy zespoły. Mając tę świado -
mość, trzeba walczyć o jak najwyższe miej-
sce, aby nie spoglądać nerwowo na sytuacje 
w innych ligach. Na pewno Orlęta stać na 
osiągnięcie postawionego celu.  

W A klasie gr. II  dobry czas ma za sobą JKS 
Zelków, który uplasował się na piątym miej-
scu z dorobkiem 29 punktów. Co ciekawe, 
zespół prowadzony przez Tomasza Księżyca 
nieco więcej punktów zainkasował na bo -
iskach rywali.  JKS przez pewien czas mógł 
myśleć nawet o objęciu przewodnictwa  
w tabeli,  jednak porażki w roli  gospodarza 
najpierw z faworytem rozgrywek Świtem 
Krzeszowice (0 -3),  a następnie Maszycanką 
Maszyce (3-4) stanęł y temu na przeszko -
dzie. O ile dla wszystkich zespołów wystę -
pujących w tej grupie, podjęcie wyrówna-
nej rywalizacji  ze Świtem może być trudne,  
to walka o drugie miejsce jest nadal otwar-
ta. Zelków traci do Wisł y Jeziorzany tylko 
trzy punkty. W ślady Zelkowa nie poszedł ani 
Dragon Szczyglice, ani tym bardziej Wisła 
Rząska. O ile Dragon jest aktualnie na bez-
piecznej 11 pozycji  z 13 punktami na koncie, 
o tyle w stref ie spadkowej z ledwie 6 punk-
tami plasuje się Wisła Rząska, która zdołała 
wygrać dwa mecze, a w dwunastu przypad-
kach musiała uznać wyższość przeciwni-
ków. Przed Wisłą trudne zadanie na wiosnę,  
aby uchronić się przed spadkiem. 

W przypadku B klasy gr. II  największym  

SPORT 
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i  zarazem pozytywnym zaskoczeniem jest 
postawa AP Kmity II Zabierzów. Podopiecz-
ni Jana Rygla pozostają jedyną niepokonaną 
drużyną w lidze (9 zwycięstw i jeden remis)  
i  dzięki 28 wywalczonym punktom przewodzą 
stawce. Młody zespół, oparty na wychowan-
kach klubu, mimo wszystko dość nieoczeki-
wanie zdystansował bardziej doświadczonych 
przeciwników, nie kryjących przy tym swoich 
aspiracji. Mowa tu o Potoku Więckowice, Pło-
mieniu Jerzmanowice, a także Orle II Bębło. 
Trzy wyżej wymienione ekipy zgromadziły po 
22 punkty i ciągle mogą realnie myśleć o awan-
sie, przez co rywalizacja w rundzie rewanżo-
wej zapowiada się niezwykle interesująco. 

Co ciekawe, każdy z tych zespołów przegry-
wał z rezerwami Kmity (Potok 0-1, a Płomień  
i  Orzeł II po 1-3).  Potok może za to żałować 
zaskakującej porażki z Bronowickim Kraków.  
Właśnie takie straty punktów przy bardzo 
wyrównanym poziomie czołówki mogą oka-
zać się decydujące. Na uwagę zasługuje 
również solidna postawa Niegoszowianki,  
która z 15 punktami zajmuje 5 lokatę.  
Odpowiednio 7 i 8 miejsca w tabeli na półmet-
ku rozgrywek w gronie 11 zespołów zajmują  
z kolei Topór Aleksandrowice oraz Iskra Radwa-
nowice, które wywalczyły po 11 punktów.  

Tomasz Ziarkowski

Grudniowe w yzwania z Centrum Kultur y  
czyli wir tualny Kalendarz adwentow y

W oczekiwaniu na Święta Bożego Narodze -
nia Centrum Kultury przygotowało wir tualny 
Kalendarz adwentowy dla dzieci i  młodzie-
ży z terenu gminy Zabierzów. Grudzień to 
bowiem czas specjalny. Od nas tylko zależy 
jak go spędzimy. Czy rzucimy się wir przed-
świątecznych przygotowań, czy wybierze-
my to, co dla naszej rodziny najważniejsze:  
bliskość, pokój i  radość, czyli  najpiękniejsze 
prezenty w codzienności.

Każdego dnia, rozpoczynając od 1 grudnia, 
na stronie www Centrum Kultury (http://
sckipgz.zabierzow.org.pl) publikujemy zada-
nie do wykonania w ramach przygotowania  

do świąt oraz graf ikę - puzzel do pobrania. 
Graf ika - puzzel stanowi jeden element ukła-
danki,  składającej się z 24 części.  Codziennie 
będzie inny, tak aby ułożyć całość - obrazek 
nawiązujący do magii  świąt Bożego Narodze-
nia. Uwaga - puzzle każdego dnia będą zmie-
niane, więc nie będzie możliwości pobrania 
puzzla z innego dnia niż bieżący. 

Dodatkowo na każdy dzień SCKiPGZ będzie 
proponowało wykonanie różnych zadań,  
aby umilić czas oczekiwania na święta. 

Bądźmy razem i wspólnie z Centrum Kultu-
ry przeżyjmy ten magiczny czas. 

KULTURA
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Wyst awa „Bukiet na zawsze”

Pomagamy Mikołajowi!

W trudnych czasach pandemii,  kiedy wszy-
scy, bądź większość z nas, dotkliwie odczu-
wamy skutki izolacji  i  tęsknoty za blisko -
ścią , zaczynamy szukać czegoś, co mimo 
obostrzeń pozwoli  na jakiekolwiek wspól-
ne działania. Czegoś, co będzie nosiło zna-
miona upragnionego kontaktu społecznego.  
Kiedy jednak każdy przebywa obecnie  
w swojej pustelni,  potrzebny jest jakiś punkt 
zaczepienia, wspólna myśl,  hasło, które po -
łączy różne nasze twórcze ścieżki w jedną. 
Stowarzyszenie „Ceramika bez granic” za-
proponowało swoim członkom oraz zaprzy-
jaźnionym ar tystom, temat, który stanowi 
jednocześnie ty tuł niniejszej wystawy czyli 
„Bukiet na zawsze”. 

Bukiet zwyczajowo kojarzy nam się z ob -
darowywaniem. Wręczanie komuś kwiatów 
jest wyrazem sympatii,  szacunku, uznania, 
ale i  pamięci o bliskich, których już nie ma 
wśród nas. Ta ostatnia myśl jest nam szcze-
gólnie bliska zawsze w listopadzie. Dlaczego 
jednak bukiet jest „na zawsze”?

Po pierwsze dlatego, że takie możliwości 
daje nam materiał,  który wszyscy pokocha-
l iśmy, czyli  ceramika. Jak wiemy, potraf i  ona 
przetrwać wieki i  kolejnym pokoleniom da-
wać świadectwo o kulturze swoich czasów. 
Po drugie, każdy z nas pragnie coś, cytując 
klasyka, „ocalić od zapomnienia”. Jakiś bu-
kiet wspomnień, inspiracji,  zachwytów nad 

pięknem i doskonałością przyrody. Jedni 
z nas, poprzez swoje prace, mówią o tym 
wprost, inni pozostawiają wolne pole dla 
wyobraźni widza.

Zapraszamy państwa do naszego ar ty-
stycznego ogrodu, w którym, mamy nadzie-
ję,  każdy znajdzie jakiś bukiet dla siebie. 

Swoje prace wystawiają: Marita Benke-Gaj-
da, Joanna Pietrzyk, Ewa Bielecka, Konrad 
Beń, Elżbieta Urban, Bernadeta Marciniec, 
Elżbieta Śliwińska-Dąbrowska, Ewa Szlachet-
ka-Depak, Weronika Gajda-Barczyk, Jadwiga 
Gajda-Lusina, Zbigniew Gierczak, Barbara 
Zgoda, Zof ia Gołębiewska-Tabaszewska, Bar-
bara Gajda, Agnieszka Śladowska, Agata Kar-
das, Barbara Arabska, Aleksandra Zawadziń-
ska-Pawluś, Krystyna Zaboklicka oraz Maria 
Bieńkowska-Kopczyńska. Wystawę można 
oglądać w Galerii  „Na Piętrze” w Samorzą-
dowym Centrum Kultury i  Promocji  Gmi-
ny Zabierzów od grudnia 2020 r.  do lutego 
przyszłego roku. Zapraszamy!

Jadwiga Gajda-Lusina

Mikołaj jak zwykle miał ręce pełne roboty 
i  wiele prezentów do przekazania.

W tym roku swoją pomoc zaoferowali:  
Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gmi-
ny Zabierzów, Wójt Gminy Zabierzów (Gmina 
Zabierzów) oraz Jurajska Izba Gospodarcza

Potrzebne były ręce do pakowania upomin-
ków i ktoś, kto dostarczy je oczekującym.  
Pracownicy Samorządowego Centrum Kultury 
i Promocji Gminy Zabierzów na kilka dni za-
mienili się w Elfy i renifery. Do szkół w całej 
gminie Zabierzów pojechało 250 paczek, które 
trafiły do najbardziej potrzebujących dzieci.

KULTURA
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Wszech MOC – seniorzy i  juniorzy seniorom na święt a

„Oto Zwierz” – dzieci t worzą kalendarz 2021

To kolejna akcja Samorządowego Centrum 
Kultury i  Promocji  Gminy Zabierzów i Fun-
dacji  LIS. Wiosną “Wielka Moc” i  wielkanoc-
ne życzenia dotar ł y do ponad 50 najbar-
dziej samotnych seniorów w naszej gminie.  
Taki mał y gest budził  ogromne wzruszenie 
i  piękne emocje. W grudniu powstała po -
dobna inicjatywa. Do symbolicznych pa-
czek świątecznych zostaną dołączone stroiki  
i  kar tki z życzeniami wykonane przez na-
szych seniorów i dzieci.  Pracownicy Cen-
trum Kultury wykonali  ponad 100 ceramicz-
nych ozdób świątecznych. Akcja ma pokazać,  
że nawet w takim trudnym czasie jesteśmy  
z seniorami, szczególnie tymi najbardziej 
potrzebującymi.

Samorządowe Centrum Kultury i  Promocji 
Gminy Zabierzów tradycyjnie już zaprosiło 
do udziału w konkursie plastycznym. „OTO 
ZWIERZ” – to myśl przewodnia tegorocznej 
edycji.  Tym, razem zadaniem było przed-
stawienie istniejącego lub wymyślonego 
zwierza, który zapełni strony nowego ka-
lendarza. Konkurs adresowany był do dzieci  
i  młodzieży z terenu gminy Zabierzów.  
W ten sposób od kilku już lat promowane są 
młode talenty.

Wyniki konkursu dostępne są na stronie 
Samorządowego Centrum Kultury i  Promocji 
Gminy Zabierzów. Na zdjęciu część prac na-
desłanych w tym roku.

KULTURA
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Wyst awa plenerowa na zabierzowskim r ynku

Wójt gminy Zabierzów oraz Samorządowe Centrum Kultury i  Promocji  Gminy Zabie-
rzów zapraszają mieszkańców na wystawę plenerową „30 lat Samorządu Terytorialnego.  
Gmina Zabierzów”.

Zapraszamy na zabierzowski rynek!

Wystawa mogła powstać dzięki przychylności mieszkańców, którzy udostępnili  nam  
fotografie ze swoich prywatnych archiwów. Serdecznie dziękujemy!
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