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Ty i  Dzień Dziecka czyli  Tydzień Rodziny w Gminie Zabierzów

W tym roku Dzień Dziecka będzie zupeł-
nie wyjątkowy. Nie możemy co prawda spo-
tkać się na Rynku w Zabierzowie i  wspólnie 
świętować, ale atrakcji  nie zabraknie. Spe-
cjalnie dla wszystkich małych i  całkiem du-
żych dzieci Samorządowe Centrum Kultury 
i  Promocji  Gminy Zabierzów przygotowało 
całą masę inspiracji  w postaci webinariów, 
konkursów, warsztatów online, które reali-
zowane będą w ramach tygodniowego wy-
darzenia pn. https://www.facebook.com/
events/548628369182748/. 

Od 26 maja do 1 czerwca na profilu wy-
darzenia będą pojawiały się różnorodne 
działania, które podzielone zostały na trzy 
moduły: Dla siebie, Dla rodziny i  Dla świa-
ta. Zapraszamy na wspólną zabawę, lokal-
ne podróże po gminie Zabierzów, warsztaty 
kulinarne, wywiady w różnej formie i  o róż-
nej tematyce oraz wiele innych niespodzia-
nek. Szczegółowy program dostępny jest  
na stronie internetowej Centrum Kultury  
i  w wydarzeniu, do którego można dołączyć 
w każdej chwili . 

https://www.facebook.com/events/548628369182748/. 
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Urodzil iśmy się po to, żeby kochać. Zde-
prawowaliśmy się po to, by nienawidzić.  
Niby nic odkrywczego, ale wypowiadane 
głośno te słowa muszą napawać lękiem  
i   prowokować pytanie: dokąd nas to za-
prowadzi.  Oglądałem ostatnio dwa fi lmy, 
których treścią były dramatyczne skutki tej 
nienawiści,  wspomaganej bezpardonowymi 
działaniami anonimowych hejterów;  do-
prowadza ona do niszczenia wszystkiego, co 
jest istotą społeczeństwa. Dalej w szczegóły 
nie wchodźmy… Głośny fi lm Jana Komasy, 
twórcy słynnego „Bożego Ciała”, kandydata 
do Oscara, nagrody Amerykańskiej Akade-
mii Fi lmowej, zdaje się być jeszcze bardziej 
wstrząsający niż ów kandydat. Do czego do-
prowadzić może brak moralnych hamulców, 
brak refleksji  społecznych, ale i  osobistych, 
ukazuje fi lm „Sala samobójców. Hejter ”.  
Ten gorzki obraz przytłacza, bo pokazuje 
naszą brutalną rzeczywistość. Wzbudza lęk, 
bowiem obnaża bezwzględność ludzi,  któ-
rzy dążą do celu, a ów cel  można osiągnąć  
jedynie  odrzucając wszelkie zasady moralne 
przy wykorzystaniu nowoczesnych środków 
społecznej komunikacji.  Cisną się do głowy 
strofy Juliusza Słowackiego: „Zostanie po 
mnie ta siła fatalna, która żywemu na nic, 
tylko czoło zdobi, lecz po śmierci będzie was 
gniotła niewidzialna, aż was zjadacze chle-
ba w aniołów przerobi”. Koresponduje z tą 
frazą inny fi lm, a raczej serial telewizyjny, 

Pora na powszechny urlop od …

„Ultraviolet ” – o wartościach artystycznych 
znacznie, znacznie niżej klasyfikowanych, 
ukazujący za to całe spektrum możliwo-
ści wykorzystania nowoczesnych narzędzi  
i  technik informatycznych do różnych celów. 
I  nic z tego, że  w przypadku tego serialu, 
służą one dobrej sprawie, zatem są raczej 
pożytecznie, i  tak świadczą  o zachwia-
niu równowagi pomiędzy życiem realnym,  
a tym spędzanym w sieci.  Technika zastępu-
je myślenie, zwalnia od dziejowej prawdy, 
że monopol na mądrość wykorzystywaną 
dla społecznego dobra ma jedynie czło-
wiek. Ostatnie tygodnie, lepiej niż niejeden 
fachowiec, taki omnibus od wszystkiego, 
dowiodły, iż niczego nie nauczył nas koro-
nawirus i  pewnie niczego nie nauczy nas 
susza. Myli  się ten, który za jedyną praw-
dę uznaje tylko prawdę własną, prywatną. 
Dochodzi nawet do tego, że godzimy się  
z prawdą  wspomaganą siłą, maczugami, no-
żami, siekierami. Dominuje prawda, w któ-
rej bohaterami są lamie, demony i  strachy. 

Cóż pozostaje nam, zwykłym szaraczkom, 
żyjącym etycznie i  bogobojnie, zgodnie  
z zasadami społecznymi, ukształtowanymi 
przez wieki i  pokolenia? Możemy jedynie, 
zgodnie z prawdą stwierdzić, że młodość  
i  dojrzałość przehulaliśmy, zaś resztę życia 
zostawiamy sobie na czarną godzinę.

Witold Ślusarski

Dzieląc  władzę z  głupcami –  zachowujesz  ją  całkowic ie  dla  s iebie.  Jed -
nym słowem mamy prawo do skargi  do Pana Boga:  „Boże,  dałeś  mi  talent, 
a le  mały ”.  Ale  czy  obecnie  większy talent  ma sens?

Jak radzą sobie seniorzy z naszej gminy podczas pandemii?  – Niektórzy wcale sobie nie 
radzą, a inni – różnie – mówi Barbara Golińska, przewodnicząca Klubu Seniora „Złota Je-
sień” w Zabierzowie. Postanowiłyśmy z panią Barbarą i panią Jadwigą Kalembą – szefową 
Klubu Senior+ zasięgnąć informacji u źródła. Obie panie zwróciły się do swoich podopiecz-
nych z prośbą o przesłanie pocztą elektroniczną informacji o swoim teraźniejszym życiu.

FELIETON
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Wśród  nadesłanych l istów znalazł się 
wiersz Teresy Musiał.  Oto fragment: 

Czy ktoś w zimie to przewidział,  co na 
wiosnę będzie?

Czekaliśmy z utęsknieniem i jak zwykle  
w pędzie.

W głowach było pełno planów: święta, 
działki,  moda.

 I  nagle wszystko stanęło przez małego 
„smroda”.

 Malutki,  za to w koronie, dumnie się pa-
noszy.

Uciszył już ziemię całą, wsie, miasta spu-
stoszył.

Pozamykał nas po domach, pozakładał 
maski, 

z centymetrem każe chodzić i  bije oklaski.
 Zgiń, przepadnij  już wirusie i  zostań  

w niebycie!!!
 Chyba już nam przypomniałeś, jak kruche 

jest życie.

Maria Podobińska pisze: Po pierwszym 
szoku związanym z informacjami na temat 
koronawirusa, z ograniczeniami jakie na 
nas nałożono, postanowiłam: mniej pro-
gramów informacyjnych w telewizji ,  a na 
pewno będziemy zdrowsi.   Wielką pomoc 
okazała nam nasza mentorka „Klubu Se-
nior+” pani Jadwiga. Od razu zaczęła nam 
podsyłać l inki do wirtualnych spacerów  
po muzeach, galeriach, skansenach, łąkach, 
lasach. „Pływaliśmy” też polskimi rzekami  
i  odwiedzil iśmy nasze zaprzyjaźnione bocia-
ny – przez internet, oczywiście. Pani Jadzia 
nie zapomniała również o naszych przerwa-
nych lekcjach gry na cymbałkach. Przysyła 
nam nuty prostych utworów (tak żeby nas 
nie zniechęcić do muzykowania). Najwięk-
szym miłośnikiem mojej gry jest kot Brutus. 
Kiedy siadam do ćwiczeń, momentalnie mo-
ści się na kolanach i  łapką wskazuje płytkę, 
w którą należy uderzyć pałeczką. Tworzymy 
doskonały duet!

Stanisława Dudzik: W okresie pande-
mii doceniłam, że mam ogród, do którego 
mogę wyjść. Przyjemnie spędzam czas, dba-
jąc o rośliny. Dawkę aktywności f izycznej, 
którą zapewniała mi rehabil itacja w Klubie 
Senior+ przenoszę na codzienne zajęcia  

w moim ogrodzie. Plewię, przesadzam  
i  podlewam. Podczas akcji  #zostańwdomu 
miałam czas, aby stworzyć system groma-
dzenia deszczówki do podlewania moich 
warzyw, które uprawiam w małej szklarni.

Każdego dnia około południa mój ogród 
jest najlepszym miejscem na wypicie  
dobrej kawy i  zjedzenie smacznego ciastka.

Henryk Micimiński:  Na początku marca 
rozpoczęły się w Klubie Senior+ zajęcia z rę-
kodzieła artystycznego. Pani Beata Jarema 
(twórca ludowy i  koronczarka) przekazała 
seniorom wiedzę o hafcie matematycznym. 
Byłem jednym z uczestników zajęć, wspól-
nie z paniami zacząłem haftować – z do-
brym efektem. Teraz siedzę w domu i haftu-
ję. Dodatkowo, jak na mężczyznę przystało, 
powstałe prace oprawiam w ramki.

Zofia Czajowska – Bolechwała:  Czas se-
niora podczas pandemii jest mało atrakcyj-
ny. Siedzimy w domach, kontaktujemy się 
tylko telefonicznie. Ja umilam sobie samot-
ność czytając książki,  rozwiązując krzyżów-
ki.   Cieszę się, że już wkrótce będę mogła po 
długiej przerwie korzystać z biblioteki.   Lu-
bię także szydełkować. Na Wielkanoc zrobi-
łam koszyczki,  pisanki i  serwetki.  Znalazłam 
włóczkę i  zrobiłam podkładki pod fi l iżanki. 
Obecnie jestem na etapie przyozdabiania 
balkonu. Sadzę kwiatki i  zrobiłam pergolę.

Wiesława Danielewska: Bardzo trudny czas 
dopadł aktywnych seniorów. Bez spotkań, 
spacerów, organizacji  imprez, pozostało 
nam sprzątanie w zakamarkach mieszkań 
i  gotowanie. Przez  to gotowanie możemy 
mieć trudności  z przejściem przez drzwi.

Bardzo brakowało mi czynnej biblioteki,  
a więc po raz drugi czytam książki ze swo-
ich półek. Muszę przyznać – zapomniałam,  
że mam takie ciekawe tytuły. Tematyka bar-
dzo różna, ale z przyjemnością przeczyta-
łam: „Pielgrzym”, Paulo Coelha, „Egipcja-
nin Sinuhe”, Mika Waltari,  „Klątwy, groby  
i  uczeni”, Zbigniewa Święcha, „Serce na 
temblaku”, Katarzyny Grocholi.

Wiele czasu poświęcam także ogrodowi. 
Nie jest zbyt duży, ale pełen kwitnących  
w tym czasie kwiatów. A posiłki  dosmaczam 
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zieleniną z własnej uprawy. Przebywanie  
w ogrodzie uprzyjemnia oczko wodne pełne 
ryb i  szumiąca kaskada. Karmnik odwiedza 
wiele różnych ptaków, a wczesnym rankiem 
budzą mnie ich śpiewy. Żałuję tylko bardzo, 
że nie mogę gościć w ogrodzie znajomych 
i  przyjaciół.  W dni deszczowe odpoczywam 
w mieszkaniu robiąc obrazki z suszonych  
i  sztucznych kwiatów. A w nocy, jak nie 
mogę spać, marzę o czasie, w którym wresz-
cie będziemy mogli  normalnie żyć!

Celina Chrzanowska: Przymusowa izolacja 
nie wpływa korzystnie na codzienne funk-
cjonowanie.

Od połowy marca rozpoczęłam przygo-
towania przedświąteczne. Przede wszyst-
kim przygotowałam – dla siebie – pisemny 
harmonogram prac dzień po dniu i  ściśle  
go przestrzegałam. Mając dużo czasu, mo-
głam powoli,  z dużą precyzją  wykonywać 
te czynności.    Zrobiłam w ten sposób grun-
towne sprzątanie około  180 m2 powierzch-
ni mojego domu, które od dawna miałam 
zaplanowane, lecz nie miałam wcześniej 
czasu lub „nie chciało mi się” . 

 W okresie przedświątecznym (co było  
w harmonogramie zajęć) zrobiłam przegląd 
swojej garderoby; „odgruzowywanie”, czyli 
pozbywanie się odzieży i  obuwia, których 
od dłuższego czasu nie używałam, nie lu-
biłam lub mi się nie podobały. Odrzuciłam  
sporą część, zapakowałam do worków i wy-
stawiłam przed ogrodzenie mojego domu  
w dniu ogłoszenia zbiórki. 

 Przynajmniej  2 razy w tygodniu wycho-
dziłam z domu na „ zakupy” w godzinach 
ustalonych dla seniorów. Zawsze w stosow-
nej odległości,  mogłam w tym czasie poroz-
mawiać ze znajomymi i  uzyskać różne infor-
macje z życia lokalnego.

Odpowiedziałam pozytywnie na „akcję 
szycia maseczek ochronnych” zorganizowa-
ną przez SCKiP Gminy Zabierzów. Po dostar-
czeniu materiału uszyłam wraz z córką 129 
sztuk maseczek według wzoru pobranego 
z „Burdy”. Pierwsze uszyte maseczki były 
„mało doskonałe” i  uszyte z dużymi nerw 
ami, kiedy szycie nie wychodziło jak należy. 
No trudno – nie jestem krawcową – mówi-
łam i szyłam dalej! 

Opisem swoich działań podczas epidemii 
podzieli ła się też Barbara Golińska: Jestem 
(można by rzec) w kwarantannie, gdyż od 10 
marca prawdopodobnie do końca maja nie 
będę mogła opuszczać swojej posesji .  Za-
kaz wprowadzony został przez moją córkę,  
z którą mieszkam, w trosce o nasze zdro-
wie. Ale to, że nie wychodzę na zewnątrz 
nie znaczy, że czekam bezczynnie na lep-
sze czasy.  Wolny czas sprzyja wspomnie-
niom, stąd też często przeglądam prowa-
dzoną przeze mnie od czterech lat stronę 
internetową Klubu, czytając relacje z waż-
niejszych klubowych wydarzeń oraz oglą-
dam zdjęcia na naszym profilu facebooko-
wym. Z przyjemnością oglądam też fi lmy  
z przedstawień w wykonaniu naszego Ze-
społu Teatralno – Satyrycznego. Dużo cza-
su poświęciłam na napisanie scenariusza  
do mini-przedstawienia „Krakowsko – góral-
skie miłowanie”, opartego na fragmentach 
tekstów „Krakowiacy i  Górale” Wojciecha 
Bogusławskiego, które to przedstawienie 
miało być zaprezentowane na Małopolskim 
Przeglądzie Scenicznym Seniorów. Jednak 
ambitne plany zabierzowskich seniorów  
na 2020 rok zostały nagle unicestwione 
przez niewidzialnego, lecz brzemiennego 
w skutkach wroga – koronawirusa. Otóż 
nie mogła się odbyć organizowana corocz-
nie plenerowa impreza dla dzieci „Topienie 
Marzanny i  powitanie Wiosny”. Nie będzie 
możliwe zorganizowanie „Wianków” nad 
zabierzowskim zalewem. Do obu imprez 
przygotowane były scenariusze stosownych 
inscenizacji .  Nie zorganizujemy ogólnog-
minnej imprezy z cyklu „Na tropie kultury 
i  obyczajów grup etnicznych”, planowanej 
w kamieniołomie na wrzesień br. Nie bę-
dzie możliwe uczestnictwo naszego Zespo-
łu Teatralnego w Małopolskim Przeglądzie 
Scenicznym Seniorów. Niestety, z uwagi 
na istniejącą sytuację, próby nie mogą się 
odbywać, zatem jak zdrowie pozwoli poka-
żemy to przedstawienie w roku przyszłym. 
Właściwie główny zarys spektaklu opraco-
wałam jeszcze przed epidemią, lecz cały 
czas coś zmieniam, dopisuję, udoskonalam. 
Myślę też nad scenografią i  kostiumami  
do tego przedstawienia. 

W wolnych chwilach lubię sobie coś na-
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malować, mimo iż moje obrazki są bardzo  
dalekie od jakiejkolwiek doskonałości,  ale 
co mi tam, lubię malować, to sobie maluję. 

Późnowieczorne godziny poświęcam czy-
taniu. Dużo i  codziennie czytam, ale nie  
z powodu pandemii,  tylko ja od dawna tak 
mam. Poza tym utrzymuję telefoniczny kon-
takt z seniorami z mojego kochanego Klubu 
„Złota Jesień” i  wszyscy czekamy, kiedy bę-
dziemy mogli  się spotkać.

Na jak najszybsze spotkanie czekają też 

członkowie Klubu Senior+. – Nasz Klub 
– mówi Jadwiga Kalemba – jest utrzymy-
wany w gotowości do przyjęcia seniorów: 
zamówione środki dezynfekujące, odka-
żony sprzęt do rehabil itacji ,  a co najbar-
dziej optymistyczne – kwiaty doniczkowe 
na parapetach i  w klubowym ogródku mają 
się wspaniale, kwitną na potęgę i  czekają  
na seniorów... 

Lucyna Drelinkiewicz

przed przyjęciem przez dziecko sakramen-
tu bierzmowania? Na pytanie, dlaczego 
tak jest, dlaczego unika spowiedzi,  często 
słyszymy odpowiedź: „Nie czuję takiej po-
trzeby”, „Zraziłem się kiedyś”, a nawet „Nie 
wiem, tak bez przyczyny”. Tydzień ma 168 
godzin, tymczasem dla wielu jedna godzi-
na spędzona w kościele, to już  zbyt długo. 
Tak wiele ciekawszych rzeczy można w tym 
czasie zrobić. I  tak wyliczamy Bogu godzinę, 
a marnujemy wiele z nich w ciągu tygodnia 
na działania, trudne do racjonalnej obro-
ny.  Można odnieść wrażenie, że dla wielu 
wystarczy jakiś słaby pretekst, byleby tylko 
nie iść do kościoła. W tym miejscu zasadne 
wydaje się pytanie, czy taka postawa ma coś 
wspólnego ze świadomością, tego co dzieje 
się w czasie sprawowania Mszy Świętej?  

Tak jest…
Żyjemy zupełnie spokojnie, dzień przeży-

wamy jak każdy inny. Początek roku, trady-
cyjnie witamy radośnie, przy wystrzałach 
petard, śpiewie, na prywatnych lub zorga-
nizowanych przyjęciach. Każdy pyta: „Jaki 
będzie ten rok? Co przyniesie?” Owszem, 
z Chin docierają z wolna skąpe informacje 
o jakimś nowym wirusie, ale niewielu się 
przejmuje, to przecież tak daleko…I oto niby 
spodziewanie, a jednak  z dużym zaskocze-
niem, pojawia się w Europie. Informacje, 
jakie docierają do naszego kraju budzą co-
raz większą trwogę. To, co dzieje się w pół-
nocnych Włoszech, te dziesiątki i  setki lu-
dzi umierających każdego dnia w strasznych 
warunkach, są prawdziwym szokiem nie tyl-
ko dla nas. Podobne informacje docierają 

Tak było…
Dla wielu z nas już od lat jest ustalone, 

jak wygląda dzień świąteczny. Oczywiście 
jest to zależne od naszego osobistego, wy-
pracowanego przez lata podejścia do spraw 
religi i  i  wiary. Duży wpływ mają nasi ro-
dzice, ale także np. współmałżonek, tak,  
a nie inaczej wychowany w wierze. Je-
śli  jesteśmy zainteresowani, jak wygląda 
niedzielne świętowanie Polaków, wystar-
czy przeczytać raport przygotowany przez 
Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego. 
Podaje on, że w niedzielnej Mszy Świętej  
w 2018 roku, uczestniczyło 38,2% (w 2017r. 
– 38,3%), zaś do Komunii Świętej przystę-
powało 17,3% (w 2017r. – 17%). Badania 
naukowe są oczywiście bardzo cennym źró-
dłem, mającym wpływ na wyrobienie przez 
nas zdania na  ten  temat. Są więc wśród 
nas gorliwi katolicy, są okazjonalni,  ale tak-
że nie brakuje tych, dla których niedzielna 
Msza Święta nie stanowi właściwie żadnej 
wartości.  Jest ona jakimś mniej lub bardziej 
sentymentalnym wspomnieniem  z dzieciń-
stwa. Oni najczęściej czują się zobligowani 
do wznowienia praktyk religijnych w związ-
ku ze zbliżającym się terminem konkretnego 
sakramentu, do którego ma przystąpić ich 
dziecko. Mam tu na myśli  przede wszystkim 
chrzest, Komunię Świętą, bierzmowanie 
lub ślub. Czasem zdarza się, że  człowiek 
przystępuje do spowiedzi przed Komunią 
dziecka i  okazuje się, że ostatnio spowia-
dał się przed jego chrztem, czyli  ki lka lat 
wcześniej.  Można wtedy zadać pytanie, 
czy następna okazja do spowiedzi będzie 
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do nas  z Hiszpanii,  Niemiec, Wielkiej Bry-
tanii  i  wielu innych krajów. Pojawiają się 
spekulacje, kto za tym stoi,  skąd się wziął 
wirus, który tak dziesiątkuje ludzi,  przede 
wszystkim starszych i  chorych. Nie brakuje 
skrajnych opinii ,  wygłaszanych przez auto-
rytety różnych dziedzin. To nie ułatwia lu-
dziom wyrobienia sobie własnego zdania, 
a zagrożenie wirusem wzrasta. Jedni radzą 
maksymalną ostrożność, a inni  manifestują 
swoją obojętność wobec zagrożenia. Poja-
wiają się wypowiedzi polityków, dzienni-
karzy, medyków, a ludzie pozostają sami, 
często zdani na własny rozum oraz intuicję. 
Pojawia się zakaz zgromadzeń, wprowadzo-
ny przez władzę. Dotyczy on także zgroma-
dzeń kościelnych. Doświadczamy uczucia 
bezsilności,  frustracji .  Wszyscy uczymy się 
nowej rzeczywistości.  Podejmujemy pró-
by radzenia sobie w zaistniałej sytuacji.  
W kościele, według rozporządzeń władz 
państwowych, może przebywać pięć osób, 
nie l icząc służby l iturgicznej.  Wiemy,  
że szeroko rozumiana religijność jest cno-
tą moralną polegającą na okazywaniu Bogu 
należnej Mu czci.  W normalnych warunkach 
czynimy to w kościele, ale zaistniała sytu-
acja prawie zupełnie nam to uniemożliwia. 
W takiej sytuacji  ogromnie przydatne sta-
ją się transmisje online w poszczególnych 
parafiach. Tam, gdzie kamery są już zain-
stalowane, można bezpośrednio łączyć się 
z danym kościołem. Ponieważ współcze-
sne środki multimedialne dają taką moż-
l iwość, wiele parafi i  postanawia właśnie  
w taki sposób łączyć się ze swoimi wier-
nymi. Taką decyzję podjął także proboszcz 
Parafi i  pw. Wszystkich Świętych w Ruda-
wie – ks. Andrzej Badura. Najpierw poprzez 
tzw. facebooka, a następnie przez Youtuba. 
W kościele została zainstalowana kamera  
i  niemal codziennie są transmisje Mszy oraz 
nabożeństw. Kapłani i  wierni łączą się w ten 
sposób we wspólnej modlitwie, rozdzieleni 
f izycznie, ale złączeni duchowo. Jest to na-
prawdę niezwykłe przeżycie i  odkrycie dla 
wielu.  

 Jak będzie…?
To pytanie zadaje sobie chyba każdy czło-

wiek na świecie. Nie możemy uwierzyć,  
że problem pandemii dotknął właśnie nas. 

Znamy z historii  przykłady straszliwych za-
raz siejących grozę wśród narodów średnio-
wiecznej Europy. Ale dlaczego my? Przecież 
stan rozwoju medycyny, stopień rozwoju 
nauki,  to gwarancja naszego bezpieczeń-
stwa. W całą tę sytuację wpisują się inne 
sprawy, którymi żyją lub usiłują żyć narody 
świata. Wprowadzane są kolejne etapy, na-
zwanej w Polsce tzw. „nowej normalności”, 
a zapowiedzi ministra zdrowia prof. Łukasza 
Szumowskiego, że przed nami co najmniej 
rok życia w oczekiwaniu na odpowiednią 
szczepionkę, budzą strach i  frustrację lu-
dzi zmęczonych trwającą już ponad miesiąc 
kwarantanną. W Internecie pojawiają się 
różnej treści f i lmiki,  memy, zdjęcia, które 
najczęściej w sposób humorystyczny ukazu-
ją rzeczywistość, z jaką się obecnie mierzy-
my. Są one sposobem na przetrwanie tego 
niezwykle trudnego czasu. Pojawia się py-
tanie o tzw. E-religijność, związaną także 
z transmisjami, o których wspominaliśmy. 
Coraz częściej pojawiają się pytania, czy po 
ustaniu epidemii wierni wrócą do kościo-
łów? Ilu z nich wróci,  a i lu całkowicie po-
luzuje kontakt z kościołem, pozostając jedy-
nie formalnie związanym z wiarą katolicką? 
I  jaką rolę ma do odegrania właśnie taka 
inicjatywa – transmisji  online z poszcze-
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Przypomnijmy raz jeszcze

O inwestycjach, ekologii i bezpieczeństwie rozmawiamy z wójt gmi-
ny Zabierzów Elżbietą Burtan

– Ponad 160 mln zł – tyle wynosi budżet gminy Zabierzów. Dzięki tak pokaźnej kwocie 
gmina może sobie pozwolić na szereg inwestycji  ważnych dla mieszkańców.

– Tak, nasz budżet jest rzeczywiście 
ogromny. Wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom mieszkańców, w tym roku środki za-
mierzamy przeznaczyć przede wszystkim 
na budowę i modernizację różnego typu 
budynków użyteczności publicznej,  szkół, 
świetlic wiejskich, ośrodków sportowych 
itp. W Rudawie kontynuujemy m. in. budo-
wę fi l i i  Samorządowego Centrum Kultury  
i  budujemy kolejny rynek na terenie naszej 
gminy – drugi po zabierzowskim. W Aleksan-
drowicach dobiega końca budowa obiektu 
dla klubu sportowego. Wkrótce zakończy-
my również budowę świetlicy w Kleszczo-
wie oraz ośrodka sportowego (przeznaczo-
nego także dla seniorów) w Bolechowicach. 
Ponadto w tym roku powstanie obiekt dla 
klubu sportowego w Rząsce, a w przyszłym 
– budynek w Więckowicach.

Realizujemy również szereg projektów 
dotyczących rozbudowy placówek oświato-
wych. Można tu wymienić choćby rozbudo-
wę szkół w Zelkowie i  Zabierzowie. W pla-
nach na ten rok mamy także budowę szkół 
w Kobylanach i  Nielepicach, a ponadto 
remont konserwatorski i  modernizację za-
bytkowej wil l i  w Kochanowie. Znajdzie tam 
swe miejsce fi l ia Samorządowego Centrum 
Kultury oraz izba regionalna i  sala ślubów.

– Warto również wspomnieć o inwesty-
cjach drogowych.

– Najważniejszą tego typu inwestycją  
w bieżącym roku jest rozbudowa ulicy Balic-
kiej – od granic z Krakowem aż do lotniska 
w Balicach. W zakres prac wchodzi nie tyl-
ko rozbudowa samej drogi,  ale także prze-
budowa chodników i budowa nowych od-
cinków ścieżek rowerowych, które zostaną 
połączone z drogą rowerową Velo Rudawa, 
wiodącą przez całą naszą gminę – z Balic  
aż do Czernej.

Kolejne duże inwestycje to m. in. droga 
do Doliny Brzoskwinki oraz przebudowa  
ul. Kamiennej w Zabierzowie. Warto rów-
nież wspomnieć o niezwykle ważnym dla 
mieszkańców przedsięwzięciu, które bę-
dzie realizować miasto Kraków. Chodzi mia-
nowicie o pętlę autobusową przy kościele  
w Mydlnikach. Zostanie ona przeniesiona 
na granicę z Rząską i  połączona ze stacją 
Mydlniki Wapiennik. Powstanie tam par-
k&ride. Mieszkańcy będą mogli  zostawiać 
auta i  przesiadać się na pociąg czy autobus.

– Na terenie gminy Zabierzów działa po-
nad 3,7 tys. przedsiębiorców. Co sprawia, 
że tak chętnie tu inwestują?

– Kluczowy jest fakt, że nasza gmina ma 
atrakcyjne położenie: przebiega tu auto-

gólnych parafi i .  Dziś możemy stwierdzić,  
że jest ona trafionym pomysłem, dającym 
bardzo duże wsparcie ludziom w różnym 
wieku, którzy czuli   i  czują się związani  
z naszą rudawską parafią. Można przypusz-
czać, że podobne wnioski wyciągają wierni  
innych parafi i .  Bardzo zachęcamy wszyst-
kich, aby skorzystali  z  możliwości,  jakie 
daje nam współczesny, szeroko rozumiany 

świat mediów. Wspólna modlitwa o usta-
nie pandemii jest dla nas, ludzi wierzących, 
czymś oczywistym. Pamiętajmy jednak,  
że możemy ją realizować także tworząc 
wspólnotę wiernych zjednoczonych dzięki 
transmisji  telewizyjnej lub internetowej. 
Czekając na normalny czas, uznajemy ją za 
trafną, tymczasową alternatywę. 

Ks. Robert Pochopień
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strada, blisko jest lotnisko. Wśród działań, 
które podejmujemy, by przyciągnąć inwe-
storów, na pewno trzeba wymienić opra-
cowywanie aktualnych planów zagospo-
darowania przestrzennego. Od szeregu lat 
możemy się pochwalić pełnym pokryciem 
naszych gruntów planami. Z punktu widze-
nia przedsiębiorców jest to bardzo istotne, 
dzięki temu mogą oni bezpiecznie kupować 
u nas działki i  inwestować.

Ponadto w naszym urzędzie działa punkt 
obsługi przedsiębiorcy, dzięki któremu 
można wszystko załatwić sprawniej.  Warto 
również wspomnieć o Radzie Przedsiębior-
czości,  powstałej ki lka lat temu z inicjaty-
wy inwestorów. Spotykamy się regularnie, 
wsłuchujemy się w głos przedsiębiorców, 
staramy się wychodzić naprzeciw ich ocze-
kiwaniom i realizować ich postulaty.

– Przejdźmy do kwestii  związanych z eko-
logią. Jakie działania proekologiczne uważa 
Pani za najistotniejsze w gminie Zabierzów?

– Absolutnym priorytetem jest dla nas 
wymiana pieców węglowych. Byliśmy jedną  
z pierwszych gmin, które przeprowadzi-
ły ich inwentaryzację. Dowiedzieliśmy się 
dzięki temu, jaka jest skala problemu: ok. 
3,2 tys. pieców do wymiany. Dotąd pozby-
l iśmy się 700 kopciuchów, do l ikwidacji  zo-
stało jeszcze 2,5 tys. Już ponad 4 lata temu 
zaczęliśmy przeznaczać z budżetu gminy 
duże środki na programy wymiany pieców.

Oczywiście mamy świadomość, że ten 
proces trwa, ale robimy wszystko, by prze-
biegał jak najsprawniej.  Od ubiegłego roku 
mamy własne programy wsparcia dla miesz-
kańców, wśród nich m. in. specjalny pro-
gram osłonowy dla najuboższych, w ramach 
którego finansujemy wymianę pieców w stu 
procentach. A już po tej wymianie dopłaca-
my do rachunków za nowe ogrzewanie.

Ponadto mamy program gminny, w ra-
mach którego każdy mieszkaniec wymienia-
jący swój piec na kocioł gazowy otrzyma od 
nas 3 tys. zł.  Co istotne, nie ma tu kryte-
rium dochodowego ani nie ma znaczenia,  
czy mieszkaniec korzystał już wcześniej  
z jakiegoś innego programu wsparcia, czy 
też nie. 3 tys. zł  i  tak dostanie.

Warto dodać, że uruchomiliśmy punkt ob-
sługi mieszkańca, w którym można uzyskać 

wszelkie informacje i  pomoc w temacie wy-
miany pieców. Wydajemy też co miesiąc 
gminną gazetkę – dodatek do gazety „Znad 
Rudawy”. W każdej z nich są informacje  
o programach wymiany pieców. Staramy się 
dotrzeć do jak największej l iczby osób.

– Gmina Zabierzów – jako jedna z dwóch 
gmin w Polsce – przystąpiła do pilotażowe-
go programu usług doradczych rządowe-
go programu „Czyste powietrze”. Na czym  
on polega?

– Profesjonalna firma doradcza orga-
nizuje dwa spotkania informacyjne po-
święcone programowi „Czyste powietrze”,  
w ramach którego można otrzymać wysokie 
dotacje na wymianę pieca, modernizację 
instalacji  grzewczej,  ocieplenie budynku, 
wymianę okien i  drzwi, a także pożyczkę 
na fotowoltaikę. Pierwsze spotkanie od-
było się w naszym urzędzie 22 stycznia  
i  cieszyło się ogromnym zainteresowaniem 
– dzięki szerokiej kampanii  informacyjnej, 
jaką przeprowadzil iśmy, przyszło na nie ok.  
400 osób.

Drugie spotkanie informacyjne planowa-
ne jest na 5 lutego o godz. 17. A następ-
nym etapem będą spotkania konsultacyjne 
już z tymi mieszkańcami, którzy są zainte-
resowani udziałem w programie „Czyste po-
wietrze”. Prowadząca konsultacje firma do-
radcza bezpłatnie pomoże wypełnić wnioski  
o dotacje, zbierze je wszystkie i  złoży w Wo-
jewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. 
Ma to być tzw. szybka ścieżka załatwiania 
wniosków.

– Wymiana pieców to nie wszystko. Bar-
dzo dużą wagę przywiązują państwo rów-
nież do edukacji  ekologicznej.

– To prawda. Przedszkola i  szkoły w na-
szej gminie prowadzą m. in. specjalne pro-
gramy edukacyjne, które dofinansowujemy. 
Odbywają się też pogadanki i  warsztaty dla 
uczniów, organizowane są konkursy o tema-
tyce ekologicznej.  Warto dodać, że tema-
tykę edukacji  ekologicznej traktujemy bar-
dzo szeroko, obejmując nią nie tylko dzieci  
i  młodzież, ale także dorosłych, z seniorami 
włącznie. Organizowane są spotkania edu-
kacyjne w sołectwach, warsztaty typu „Jak 
poprawnie palić w piecu, by powstawało 
mniej zanieczyszczeń”, spotkania z leka-

WYWIAD
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rzami na temat wpływu smogu na zdrowie, 
konferencje poświęcone tematyce jakości 
powietrza itp.

– A co z inwestycjami proekologicznymi?
– Dużo funduszy inwestujemy m. in. w bu-

dowę ścieżek rowerowych. Za przykład może 
tu posłużyć choćby wspomniana wcześniej 
Velo Rudawa – powstał już odcinek z Balic 
do Zabierzowa, a drugi etap, czyli  pozostały 
fragment do Czernej, jest na etapie projek-
towania. Budujemy także mniejsze ścieżki 
rowerowe, które zostaną połączone z Velo 
Rudawą.

Kolejne inwestycje proekologiczne w na-
szej gminie to budowa parkingów park&ri-
de. Tego typu parking mamy już w Zabie-
rzowie, a obecnie projektujemy kolejny 
w Rudawie. W planach jest też drugi taki 
obiekt w Zabierzowie. Ponadto prowadzimy 
rozmowy z Marszałkiem Województwa Ma-
łopolskiego na temat budowy nowego przy-
stanku kolejowego w Pisarach.

– Jednym z priorytetów w gminie Zabie-
rzów są również kwestie związane z bezpie-
czeństwem. Jakie działania podejmują pań-
stwo w tym zakresie?

– Jednym z takich działań jest inicjatywa 
dotycząca Komisariatu Policj i  w Zabierzo-
wie, który obecnie obsługuje dwie gminy: 
Zabierzów i Liszki,  l iczące w sumie ok. 42 
tys. ludzi.  Mieszkańcy zwracają uwagę,  
że ten jeden komisariat to za mało, że długo 
trzeba czekać na interwencję itp. Dlatego 
wystąpiłam do Komendy Powiatowej Policj i 
z wnioskiem o rozdzielenie komisariatów 
– tak, byśmy mieli  tu osobny komisariat,  
dedykowany tylko naszej gminie.

W planach mamy również utworzenie 
straży gminnej, która dbałaby o porządek, 
a także zajmowała się m. in. kontrolami 
przestrzegania przepisów antysmogowych. 
Obecnie prowadzimy w tej sprawie rozmo-
wy z gminą Wielka Wieś, bo być może utwo-
rzylibyśmy straż międzygminną – wspólną 
dla obu gmin. Chcielibyśmy, by formacja  
ta zaczęła funkcjonować już od jesieni.

Przedruk z Dziennika Polskiego  
za zgodą Redakcji

Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy Zabierzów

radnemu

ANDRZEJOWI KRAWCZYKOWI

wyrazy szczerego współczucia po śmierci

ŻONY

składają:

Elżbieta BURTAN – wójt gminy 

Henryk KRAWCZYK – przewodniczący Rady Gminy Zabierzów



11

ZNAD RUDAWY

WYDARZENIA

Sesje Rady Gminy Zabierzów 23 marca 2020

Na sesję przybyło 19 radnych. W związku 
z pandemią koronawirusa radni – w ma-
seczkach ochronnych usadzeni zostali  przy 
oddzielnych stolikach w znacznej od siebie 
odległości.

W początkowej części obrad przyjęto 
uchwałę o zmianach w budżecie Gminy Za-
bierzów na 2020 rok. Zaplanowane na 2020 
rok zwiększone wydatki zostaną pokryte  
z wolnych środków z 2019 roku. Nastąpiły 
też przesunięcia środków w ramach wydat-
ków majątkowych. Na opracowanie doku-
mentacji  dla budowy chodnika do budynku 
zaplecza sportowego w Aleksandrowicach 
przeznaczono 15 tys. zł,  na opracowanie 
dokumentacji  dla budowy parkingu wraz  
z odwodnieniem przy ul.  Celakówny  
w Szczyglicach – 10 tys. zł,  na projekt za-
gospodarowania tzw. Dołów Balickich na 
terenie sołectwa Balice – 100 tys. zł,  na za-
gospodarowanie działki nr 251 w Brzeziu – 
50 tys. zł,  na utwardzenie działki gminnej 
przy szkole integracyjnej w Radwanowicach 
– 30 tys. zł,  na wymianę wiat na stadionie 
gminnym w Zabierzowie – 50 tys. zł.  Kwo-
tę przewidzianą w tegorocznym budżecie 
na remonty dróg zwiększono o 160 tys. zł,  
w tym 80 tys. zł  dodano na remont  
ul. Słonecznej w Zelkowie, natomiast zdjęto  
80 tys. zł  z wykonania projektu przebudo-
wy przedszkola w Zelkowie, zmniejszono  
o 25 tys. zł  kwotę przeznaczoną na pra-
ce konserwatorskie w will i  w Kochanowie, 
równocześnie przekazując kwotę 25 tys. zł 
na opracowanie dokumentacji  projektowej 
zagospodarowania działek nr 54/1 i  54/2 na 
cele rekreacyjne w Kochanowie. 

W dalszej części obrad podjęto uchwałę  
o przystąpieniu do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru „Rząska Północ”. Plan zmienia 
przebieg dróg publicznych, co spowoduje 
uniknięcie wypłacania odszkodowań właści-
cielom. Podobna uchwała dotyczy przystą-
pienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego sołectw 

Bolechowice, Brzezie, Ujazd i  Zelków  
w części obejmującej tereny od południo-
wej krawędzi drogi powiatowej nr 2128K 
w kierunku północnym. Na terenie tym 
powstały obiekty sportowo – rekreacyjne. 
Jedna z łukowych konstrukcji  o 90 cm prze-
kracza dopuszczalną obecnie w planie wy-
sokość na tym terenie. Inspektor budowla-
ny nie może więc dopuścić do użytku tych 
obiektów. Będzie to możliwe po zmianie 
planu.  Jednak nie wszyscy radni byli  zgod-
ni co do proponowanej zmiany. Twierdzil i ,  
że prywatny właściciel obiektów powinien 
był dostosować wysokość łuku do istnie-
jących przepisów, a nie teraz wnosić o ich 
zmianę. W głosowaniu 11 radnych wypo-
wiedziało się za przyjęciem uchwały o zmia-
nie planu zagospodarowania przestrzenne-
go, 2 radnych było przeciw, a 6 wstrzymało 
się od głosu. Uchwała została więc przyjęta  
i  Urząd Gminy przystąpi do sporządzenia 
planu w nowej wersji .

Podczas sesji  uchwalono program opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapo-
biegania bezdomności zwierząt na terenie 
gminy Zabierzów w 2020 roku. Program 
obejmuje swoim zakresem realizację  
zadań odnośnie do: zapewnienia bezdom-
nym zwierzętom miejsca w schronisku, 
opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym 
ich dokarmianie, odławianie bezdomnych 
zwierząt, obligatoryjnej sterylizacji  albo 
kastracji  zwierząt w schroniskach, poszuki-
wanie właścicieli  dla bezdomnych zwierząt, 
całodobowej opieki weterynaryjnej w przy-
padku zdarzeń drogowych z udziałem zwie-
rząt.

Radni uchwałą określi l i  wzór wniosku  
o wypłatę dodatku energetycznego. Do-
datek energetyczny stanowi częściową 
rekompensatę kosztów zakupu energii 
elektrycznej.  Zgodnie z Obwieszczeniem Mi-
nistra Energii  miesięczna wysokość dodatku  
wynosi: 11,37 zł dla osoby samotnej,  
15,80 zł dla gospodarstwa składającego się 
z 2-4 osób, 18,96 zł dla gospodarstwa skła-
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dającego się z co najmniej 5 osób. Dodatek 
energetyczny przysługuje tylko tym, którzy 
mają przyznany dodatek mieszkaniowy.

Pod koniec sesj i  wójt  Elżbieta Burtan 
poinformowała o spotkaniu w Warszawie  
z pełnomocnikiem rządu ds.  budowy Cen-
tralnego Portu Komunikacyjnego, wicemi-
nistrem Marcinem Horałą.  W spotkaniu 
wziął  również udział  minister infrastruk-
tury Andrzej  Adamczyk oraz pracownicy 
spółki  CPK zajmujący s ię projektowaniem 
przebiegów przyszłych korytarzy transpor-
towych. Obecni  na spotkaniu samorządow-
cy zdecydowanie potwierdzi l i  brak akcep-
tacj i  dla zaproponowanych rozwiązań oraz 
przekazal i  negatywne opinie mieszkańców 
swoich gmin dotyczące różnych wariantów 
przebiegów l ini i  kolejowych zaprezento-
wanych w Strategicznym Studium Lokal i-
zacyjnym CPK. Obecnie trwa anal izowanie 
uwag zgłoszonych do Studium.  Minister 
infrastruktury Andrzej  Adamczyk zapowie-
dział ,  że zostaną przeprowadzone konsul-
tacje z  samorządami gmin,  przez które ma 
przebiegać korytarz kolejowy zaplanowany 
w Studium. 

Wójt  Elżbieta Burtan przekazała też in-

formacje o działaniach Gminy w kontek-
ście epidemii  koronawirusa.  22 marca 
stwierdzono zarażenie koronawirusem  
u jednego z pracowników Business Parku, 
w związku z  czym kwarantanną objęto 101 
osób.  Wspomniała też o Brzezince, gdzie 
osoby po powrocie z zagranicy zamiast  
odbyć 14 – dniową kwarantannę poja-
wiły s ię w kościele i  nie stroni ły od roz-
mów z mieszkańcami. W związku z tym 
wójt prosiła, by w podobnych przypadkach 
dzwonić na policję, a Urząd Gminy przy-
gotuje szczegółową informację na ten te-
mat. Przypomniała też, że obowiązuje za-
kaz organizowania wszelkich uroczystości  
i  imprez np. planowanych w naszej gminie 
tzw. osiemnastek. Apelowała, by nie przy-
chodzić do Urzędu Gminy, a sprawy zała-
twiać telefonicznie, pocztą elektroniczną  
i  poprzez skrzynkę podawczą ustawio-
ną przy wejściu do Urzędu. Urząd Gminy  
na bieżąco wydaje tylko akty zgonu.

Zamykając tę sesję,  przewodniczący Rady 
Gminy Henryk Krawczyk życzył  wszystkim 
zdrowia i  zapowiedział ,  że najbl iższym ce-
lem samorządu będzie zastanowienie s ię, 
jak pomagać  mieszkańcom w tym trudnym 
czasie.                      

 Lucyna Drel inkiewicz

Przez  lata  kurz  i  pył ,  wspomagany hała -
sem,  unosi ł  s ię  nad całym Zabierzowem. 
Zbudowany w czasach s łusznie  minionych 
Kamex –  młyn mielenia  kamienia,  n ie  ty lko 
straszył  swoim wyglądem, hamował  rozwój 
Zabierzowa,  szpeci ł  jego centrum, a le  sku -
tecznie  trwał  jak  pomnik  ludzkie j  g łupoty. 
Nikt  n ie  mógł  sobie  z  n im poradzić .  Aż  po -
stanowi ła  zawalczyć  z  n im kobieta,  E lżbie -
ta  Burtan -  a  przec ież  wiadomo,  jak  kobie -
ta  s ię  uprze,  zawsze doprowadzi  sprawę  
do końca.  I  wreszc ie  Kamex został  z l i -
kwidowany,  teren uprzątnięty,  a  na tym 
miejscu powstał  budynek o  dość  oryginal -
nej  konstrukcj i ,  przez  jednych podziwia -
ny,  przez  innych krytykowany,  n iemniej 
dz iś  jest  symbolem przemian w gminie.  

Właśnie  w kwietniu  br.  minęło 5  lat ,  k iedy  
do tego obiektu przenios ły  s ię  władze 
gminy i  większość  wydzia łów,  które decy-
dują  o  sprawnym funkcjonowaniu urzędu.  
W miarę upływu czasu,  tuż  obok powsta -
ły :  kawiarnia  i  bar,  z imą część  p lacu za j -
muje lodowisko.  Na płyc ie  rynku odbyło 
s ię  dotychczas  wie le  znaczących imprez, 
jak  choćby:  Dni  Zabierzowa,  Gminne Dni 
Dz iecka,  Dożynki ,  Seniora l ia ,   l i czne kon -
certy,  k ino letnie.  Tu kończył  s ię  pochód 
Trzech Król i .   Rynek polubi l i  zabierzowia -
nie i  chętnie  wypoczywają  tu  na ławecz -
kach.  To dz ięk i  ratuszowi  Zabierzów stał 
s ię  rozpoznawalny daleko poza granicami 
gminy. 
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W przedostatnią sobotę kwietnia, pod re-
mizą strażacką w Rudawie, sołtys Marcin 
Cieślak wraz z grupą strażaków z Rudawy, 
Brzezinki i Nielepic, inicjatorów tej akcji, 
rozdawali mieszkańcom maseczki ochronne 
uszyte przez członkinie Klubu Seniora „Sami 
swoi” oraz Koła Gospodyń Wiejskich. Uszy-
to łącznie ponad 500 maseczek, materiał 
na nie sfinansował właściciel miejscowego 
sklepu Lewiatan. Szycie maseczek odbywało   
się w ramach akcji ,,Strażacy medykom”, 
podczas której druhowie zbierali asortyment 
potrzebny dla jednego z krakowskich szpita-

l i.   Część tego zbioru przekazana zostanie do  
Domów Pomocy  Społecznej na terenie gmi-
ny. W ten sposób OSP w Rudawie przyłączyła 
się do akcji „Strażacy medykom”. „Pragnie-
my – mówi sołtys Rudawy Marcin Cieślak,  
sprawujący pieczę nad tą akcją  - wesprzeć 
w ten sposób Służbę Zdrowia w tych trud-
nych dla nich chwilach. My strażacy dosko-
nale wiemy, czym są nieprzespane noce, 
brak kontaktu przez kilka dni z najbliższymi, 
brak regularnych posiłków. Wielokrotnie by-
l iśmy w takiej sytuacji, ratując czyjeś mie-
nie czy życie. OSP zawsze była organizacją 

altruistycznie podchodzącą do życia, 
tam gdzie trzeba pomagać jesteśmy 
w gotowości, bo do tego nas zobo-
wiązuje nasze strażackie hasło ,,Bogu 
na chwałę, ludziom na pożytek”. 
Szanowne Panie! Bardzo wam dzię-
kuję za to, że pomimo przygotowań  
do świąt, znalazłyście czas na uszycie 
maseczek. Duże słowa uznania nale-
żą się też właścicielowi sklepu Lewia-
tan z Rudawy, który zakupił materiały  
na maseczki. Panie Adamie wielkie 
dzięki za to wsparcie. Wszyscy je-
steście lokalnymi patriotami, ludźmi  
o dobrym sercu!

jest: jest ta pandemia czy jej nie ma?
Poraża mnie to, ile nienawiści i zła wywo-

łuje u niektórych ludzi stan potencjalnego  
zagrożenia chorobą. Dzisiaj widziałam repor-
taż o człowieku, który powrócił z zagranicy  
i  dostał pozwolenie na odbycie obowiąz-
kowej kwarantanny w domku we własnym 
ogródku działkowym. Nie chciał wrócić  
do swojego mieszkania, by nie narażać żony 
oczekującej dziecka, choć sam nie miał żad-
nych objawów chorobowych. Jednak kwa-
rantanna to kwarantanna.

Jego działka i samochód zostały oznako-
wane taśmą ostrzegawczą, wybito kamienia-
mi szyby w domku, pocięto opony. O mały 
włos sam zostałby ugodzony kamieniem. 

Mam dość obłudy, kłamstwa, hipokryzji. 
Dość chamstwa i obrzucania się błotem. 
Dość wmawiania mi, że białe to czarne,  
a czarne to białe. Co się dzieje wokół nas? 
Czy można to zrozumieć? Może to tylko  
ja nie ogarniam tej sytuacji, a wszyscy inni 
radzą sobie? Ciężko jest przystosować się do 
sytuacji pandemii, z którą mamy do czynie-
nia po raz pierwszy w naszym życiu. Zaka-
zy, nakazy, zalew informacji, bardzo często 
sprzecznych.

Cały czas słyszę że stoimy przed kulmina-
cyjną falą zakażeń, a równocześnie wdraża 
się już trzeci etap „tarczy antykryzysowej”. 
Ma nastąpić kulminacja zakażeń, a zmniejsza 
się liczbę szpitali jednoimiennych. A więc co 
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Ile złości było w wypowiedziach tych, którzy 
stanęli przed kamerą. Trzeba było widzieć  
te wykrzywione wściekłością twarze. Strach 
się bać!

Na szczęście nie tylko zło wyzwala się w lu-
dziach, ale też dobroć i bezinteresowność. 
Ktoś podarował poszkodowanemu nowe opo-
ny, ktoś inny okna.

Inicjatorka tej paskudnej akcji przeprosiła 
wprawdzie poszkodowanego, ale zło się już 
dokonało.

Niemal codziennie w mediach słychać,  
że tu czy tam brak jest wyposażenia 
ochronnego dla personelu medycznego.  
Co się więc dzieje ze sprowadzanymi  
samolotami maseczkami ochronnymi, kom-
binezonami, rękawiczkami tp? Czy ktoś  
z Was, drodzy Czytelnicy słyszał, jak zosta-
ło to wszystko rozdysponowane, do kogo, 
do jakich placówek trafiło i w jakiej ilości?  
Ja przynajmniej nie słyszałam i podejrzewam, 
że nie jestem odosobniona.

Wiadomo tylko, że część maseczek, zaku-
pionych za ciężkie pieniądze, witanych uro-
czyście na Okęciu, nie posiada wymaganego 
atestu i nie nadaje się do użycia dla perso-
nelu medycznego. To co? Nie wiedział o tym 
nikt, kto decydował o zakupie? Nie wierzę.

A to tylko jeden z przykładów, jak radzimy 
sobie z problemem pandemii.

Zresztą ostatnio temat koronawirusa stra-
cił jakby na znaczeniu w obliczu planowa-
nych wyborów prezydenckich, które w końcu  
nie odbyły się w przewidzianym terminie. Ktoś 
z wysoko postawionych polityków stwierdził, 
że komisja wyborcza ( jaka, która?) dokona 
podsumowania tych wyborów. Jak można 
podsumowywać coś, co się nie odbyło?

Albo ja już do  reszty zgłupiałam, albo ktoś 
mnie robi w tzw. konia.

Kolejny temat – susza. Państwo wypłaca 
rolnikom na bieżąco odszkodowania za stra-
ty poniesione z powodu suszy. Słyszałam  
to w ubiegłym roku. No to w porząd-
ku, pomyślałam. Myślałam tak przez rok,  
aż przyszła kolejna susza. Państwo wypłaci 
wszystkim odszkodowania, a w pierwszej ko-
lejności tym rolnikom, którzy nie otrzymali  
ich w ubiegłym roku – usłyszałam z ust sa-
mego pana ministra rolnictwa. Zgłupiałam 
po raz kolejny. Nie uwierzę już w następnym 

roku w zapewnienia, że wszystko jest cacy  
i każdy rolnik, którego susza pozbawiła do-
chodów, powinien być usatysfakcjonowany.

Cały świat boryka się nie tylko z pan-
demią koronawirusa, ale też z narasta-
jącą kryzysową sytuacją ekonomiczną.  
W takim przypadku nie dziwi mnie nawoły-
wanie do popierania polskiej produkcji, aby 
wspierać krajowych producentów. Popieram,  
podpisuję się obydwoma rękami. Należy ku-
pować produkty oznaczone kodem zaczynają-
cym się od 590. Wspaniale, będę na to zwra-
cała uwagę. Kupiłam ostatnio rajstopy. Polska 
produkcja, upewniłam się, kod zaczyna się 
właśnie od 590. Oglądam zakup w domu.  
I co widzę? Na opakowaniu wydrukowano czar-
no na białym, cytuję: „...Produkt włoski. Made 
in Italy...” i jeszcze informacja w języku włoskim,  
że wyprodukowano dla firmy takiej a takiej.

Zaskoczona tym faktem wyjmuję z lo-
dówki jogurt owocowy i czytam informacje  
na etykietce. Owszem, kod zaczyna się od 590,  
ale „...wyprodukowano w UE dla...”

Wiem, Polska jest członkiem Unii Euro-
pejskiej i ten kod 590.... Moje zaufanie,  
że to rzeczywiście produkt polski, trochę  
się zachwiało.

Sprawdzam, jak to wygląda z serkiem ka-
napkowym. Uff, odetchnęłam. Kod 590,  
informacja, że wyprodukowano w Polsce.

Dalej wolę nie sprawdzać tego, co mam  
w lodówce, ale przy następnych zakupach za-
stosuję zasadę „ograniczonego zaufania”.

Zawsze lubiłam być „na bieżąco” w spra-
wach dotyczących kraju i nie tylko. Teraz  
nie mogę już słuchać, jak jedni szkalują  
innych, nie chcę słyszeć tych sporów mię-
dzy politykami, tych dyskusji pozbawionych 
merytorycznych podstaw, tego jadu sączą-
cego się z tak wielu ust. Odnoszę wrażenie,  
że teraz dochodzi do głosu znane powiedze-
nie „im gorzej, tym lepiej”

I jak tu nie zgłupieć i nie mieć dość wszyst-
kiego?

Produkty polskie, a może nie polskie,  
pomoc dla wszystkich, a jednak niezupełnie, 
prawdy, półprawdy, naiwność czy wiara?

Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.
W jakim punkcie siedzimy my, szarzy oby-

watele tego kraju?!
Hanna Czaja-Bogner
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Czerwiec to miesiąc, w którym najpiękniej kwitną róże.

Kwiat ten od stuleci nie traci popularno-
ści,  nie tylko ze względu na swą urodę, ale 
też cenne składniki i  możliwości wykorzy-
stania ich do  produkcji   leków i kosmety-
ków, zwłaszcza pachnideł.  Ponad połowa 
ankietowanych Polaków obu płci   stawia na 
pierwszym miejscu róże, kolejny jest tuli-
pan - ale wybiera go  jedynie ok. 5% pyta-
nych. Więc róże górą! Róża szczyci się nie 
tylko urodą, lecz także  bogatą symboliką. 
Symbolizuje piękno, miłość, namiętność, 
ale wyobraża też treści przeciwstawne:   od-
rodzenie, zmartwychwstanie, jak i  śmierć, 
życie w cnocie, ale i  rozpuście, niezniszczal-
ność, ale także przemijanie. Róża zmienia 
swe symboliczne znaczenie w zależności 
od koloru: czerwona oznacza miłość, bia-
ła to znak niewinności i  czystości,  czarna 
- zło, nieuniknione przeznaczenie, a na-
wet śmierć. Róża, zwłaszcza czerwona, ma 
niekiedy magiczną moc, obdarowana nią 
kobieta wybaczy swemu mężczyźnie małe  
 większe grzeszki,  bo która z pań nie podda 
się czarowi róży, którą wręczy jej skruszony 
mężczyzna? W aspekcie religijnym kojarzo-
na jest -  ze względu na ostre kolce - z męką 
Chrystusa, ale najczęściej odnosi się do 
Maryi -  nawet w l itanii  loretańskiej zwra-
camy się do niej:  Różo Duchowna. Złotymi 
różami przyozdabia się od wieków obra-
zy i  sanktuaria maryjne. Cztery takie złote 
róże od  papieży  umieszczono obok obrazu 
Matki Boskiej w bazylice w Częstochowie. 
W każdą czwartą niedzielę Wielkiego Po-
stu papież honoruje złotą różą jedną osobę 
szczególnie zasłużoną dla Kościoła, stąd też 
ową niedzielę nazywa się czasem niedzielą 
róż.   Róża jest atrybutem wielu świętych, 
jak choćby Katarzyny, Doroty, Teresy, Jerze-
go, Wincentego i  Elżbiety Węgierskiej i  na 
wizerunkach tych świętych zwykle pojawia 
się ten kwiat. Legenda mówi, że późniejsza 
św.  Elżbieta, w tajemnicy przed małżon-
kiem i wbrew jego woli,   wspomagała ubo-
gich. Gdy pewnego razu mąż  przyłapał ją na 
wynoszeniu  chleba dla biedaków, sięgnął 
do fałdów jej sukni,  a ku jego zdumieniu za-

miast chleba wysypały się róże, w cudowny 
sposób chleb został zamieniony w kwiaty.  
I  historia i  legenda przypomina wiele wyda-
rzeń, w których róża odgrywa ważną rolę. 
Choćby tę, że podobno papież Aleksander 
VI wręczył francuskiemu królowi Karolowi 
VIII  różę z prośbą, by zaniechał najazdu na 
Rzym. Był to jeden z nielicznych przypad-
ków w historii ,  gdy urok róży nie zadziałał. 
Karol zdobył wieczne miasto, a potem, kie-
dy przechadzał się po rzymskim bruku, pod 
jego stopy sypano  płatki róż.  

Róża róż

Róże kochano zawsze. Ogrodnicy i  botani-
cy drogą krzyżówek pozyskują stale nowe, 
coraz bardziej atrakcyjne gatunki i  odmia-
ny, różniące się formą, rozmiarem, wysy-
ceniem zieleni l iści,  a przede wszystkim 
barwą i  kształtem kwiatów. Nowe odmiany 
są z pewnością interesujące, jednak obar-
czone są jedną podstawową wadą: często 
nie pachną, a przecież zapach też stanowi 
o urodzie tych kwiatów. Wielu miłośnikom 
róż nie podoba się też, że w nowych odmia-
nach l istki często mają zbyt ostry wykrój,  
a wymyślne kolory kwiatów nie zawsze l i-
cują z tak szlachetnym cudem natury, jakim 
jest róża.
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I le jest dziś na świecie gatunków i odmian 

róż, nikt chyba nie jest w stanie policzyć. 
Jedni uczeni  twierdzą, że gatunków jest 
ok. 150, inni,  że ponad 400. Można spokoj-
nie założyć, że na  świecie istnieje  wiele 
tysięcy  wyhodowanych i  dziko rosnących,  
a z pewnością jeszcze wiele czeka na odkry-
cie, choćby w  Azji  południowo-wschodniej, 
jeszcze nie do końca spenetrowanej przez 
botaników. Wyhodowanych odmian zareje-
strowano przeszło 30 tysięcy.  A wyhodowa-
nie  nowej odmiany wymaga cierpliwości, 
samozaparcia i  zasobnego portfela, bowiem  
średnio 7 lat potrzeba, by wprowadzić na 
rynek nową odmianę róż, opatentować ją  
i  zarejestrować pod wybraną nazwą,  
co oznacza nabycie do niej praw autorskich. 
Szczęśliwcy, którym się to  uda, mogą na 
różach zbić niezły kapitał,  wszak zgodnie 
z przepisami, powinni przez 17 lat otrzy-
mywać tantiemy z całego świata, za każdy 
sprzedany krzak. Takie jest prawo autorskie 
hodowcy. Czy sprawdza się to w rzeczywi-
stości,  nie wiem. Polacy nie są  tak zapa-
lonymi hodowcami róż, jak choćby Anglicy, 
Niemcy czy Francuzi,  ale wiele nazw tych 
kwiatów zdradza, że ich ojcami chrzestnymi 
byli  Polacy: Chopin, Kopernik, Hanka, Po-
lka 85, Mazowsze czy Nawojka. Nazwę róży 
może nadać także ten, kto odkryje wśród 
istniejących w naturze odmianę  jeszcze 
nieopisaną. Wśród szczęśliwców, którym 
udało się znaleźć taką nieznaną i  nieopisaną 
do tej pory różę, czyli  niezdefiniowaną, jest 
krakowski botanik, profesor  Ryszard Po-
pek. Natrafił  na nią w Górach Pieprzowych 
koło Sandomierza, największym naturalnym 
rosarium w Europie, gdzie rośnie ok. 50 od-
mian dzikich róż. Profesor Popek nazwał tę 
„swoją” różę Rosa kostrakiewiczii  Popek -  
w nazwie uhonorowany został słynny bota-
nik, profesor Kazimierz  Kostrakiewicz, mistrz 
profesora Popka.  Ta róża to niewielki krzew  
o bardzo intensywnie zielonych l iściach 
i  różowych kwiatach z białym oczkiem  
w środku. Róże te wydzielają nadzwyczajny, 
balsamiczny zapach. Mocniej pachnie chy-
ba tylko róża rdzawa,  którą z daleka, nawet  
z  ponad 100 m, można rozpoznać po zapachu 
.. .zielonego jabłuszka, bo taki właśnie aro-
mat wydzielają l iście tej f iglarnej róży.  Pró-

by pozyskania z l iści  tej róży olejku eterycz-
nego podejmowała w latach 90. ub. wieku   
dr Wiesława Krzaczek, botanik z Uniwersy-
tetu Marii  Curie Skłodowskiej w Lublinie. 
Przedwczesna śmierć uczonej przerwała  
te prace.  A byłaby to z pewnością osobli-
wość: olejek różany o zapachu zielonego 
jabłuszka!

Róże z myszką

Po okresie zachwytu nowinkami, wraca-
ją do łask odmiany starsze, tradycyjne, jak 
choćby róża herbaciana. Ona kwitnie naj-
dłużej,  najpiękniej pachnie i  jest dość wy-
trzymała na nasz kapryśny klimat. W Euro-
pie zachodniej już od dobrych kilku lat trwa 
swoista moda na przywracanie do życia 
właśnie tych najstarszych odmian róż. Ten  
jakże wartościowy snobizm dotrze zapew-
ne lada moment także do nas, a może już 
się wśliznął do naszych ogródków? Różani  
kolekcjonerzy wymieniają się tymi dawnymi 
odmianami, jak inni znaczkami pocztowy-
mi, czy starymi monetami. W poszukiwaniu 
najbardziej pożądanych odmian amatorzy 
róż penetrują tereny starych zamczysk, 
ogrodów, parków  i  . . .cmentarzy, gdzie na-
potkać można  jeszcze te najstarsze, najory-
ginalniejsze, zapomniane już dawno odmia-
ny królowej kwiatów. Pewnej dziennikarce 
z Niemiec,  prawdziwej detektyw różanej, 
Gerdzie Nissen, udało się w ten sposób od-
szukać oraz opisać blisko 50  odmian o ro-
dowodach sięgających nieraz nawet kilku 
stuleci wstecz i  tchnąć w nie nowe życie, 
czyli  wykształcić nowe sadzonki  i  rozmno-
żyć. Za miłość i  cierpliwość te  stare róże 
odwdzięczają się  oryginalnymi, cudownie 
pachnącymi koronami kwiatów, które zoba-
czyć można na obrazach dawnych mistrzów.  
Jednak róże retro to prawdziwe damy  
i  jak one bywają chimeryczne, czyli  trudne  
w uprawie.

Damom w metrykę się nie zagląda

Trudno jest ustalić wiek róży, ale z po-
mocą przychodzi nauka, posługująca się 
rozmaitymi narzędziami i  sposobami, jak 
choćby skomplikowane badania genetycz-
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ne. Umowną granicą pozwalającą zakwali-
fikować róże do starych gatunków jest epo-
ka napoleońska. Zatem, jeśli  jakaś odmiana 
rosła w ogrodach Malmaison pod Paryżem, 
należących  do Józefiny, małżonki cesa-
rza  -  to odmiany te zalicza się do starych.  
To oczywiście jedynie umowna cezura, 
pozwalająca hodowcom, kolekcjonerom,  
a także handlowcom łatwiej się porozumieć. 
Trudno w to uwierzyć, ale czasach cesarzo-
wej Józefiny, czyli  w latach ok. 1814-1824, 
kiedy to pojawiła się m. in. do dziś uwielbia-
na róża herbaciana, wyhodowano 6000 no-
wych odmian, zaś ona sama posiadała ok. 250  
z nich! Historycy i  genetycy zgadzają się,  
że nasza róża ogrodowa liczy co najmniej 
2200 lat, oczywiście mówimy o jej praprzod-
ku. A ów praprzodek  to nie jak zwykle uwa-
żamy, dzika róża, ale krzewy pochodzące  
z Azji ,  które poprzez Grecję i  Włochy dotar-
ły do Europy Zachodniej i  Polski.  Za najstar-
szy żywy krzak róży uważany jest ten rosną-
cy przy katolickiej katedrze Wniebowzięcia 
Marii  Panny w Hildesheim w Niemczech 
(Dolna Saksonia),  a osiągnął gigantyczne 
rozmiary i  pnie się nawet po dachu świąty-
ni, zaś swe korzenie ma na przykościelnym 
cmentarzu. Historia tego krzewu różane-
go, nazywanego różą tysiącletnią  to temat  
na osobny obszerny tekst.

Nie tylko uroda

Na różach można zbić fortunę, potrzeba 
jednak zapału, cierpliwości i  łutu szczęścia. 
Obojętnie, czy hoduje się nową odmianę, 
czy poszukuje starej.  Podobno ogrodnik, 
któremu udało się odzyskać różę z począt-
ków XV w. „York and Lancaster ” zarobił  na 
jej sprzedaży sporą sumkę.  A róża to nie-
zwykła, o dwubarwnych  kwiatach z  bia-
ło-różowymi płatkami, a niekiedy nawet 
biało- czerwonymi. Róża ta weszła do histo-
ri i  jako symbol konfliktu, gdyż przypomina  
o wojnie pomiędzy rodami Yorków i Lanca-
sterów, a oba te rody w swych herbach mia-
ły róże, odpowiednio białą i  czerwoną.

Róża to cud natury, na dodatek bardzo 
zdrowy, bowiem należy do najbogatszych 
źródeł witaminy C. Należy zatem jesienią 
ucierać konfiturę z róży jadalnej.  Także ole-

jek różany pozyskiwany  z róży damasceń-
skiej i  stulistnej,  nie tylko cudnie pachnie, 
ale też zawiera mnóstwo drogocennych 
składników. Działa doskonale na cerę, le-
czy schorzenia dróg moczowych, rozpusz-
cza nawet  kamienie nerkowe. Jest drogi, 
ceną przewyższa czterokrotnie  złoto, wszak  
do uzyskania 1 g tego olejku potrzeba  
aż 200 kg świeżych płatków róż! Uzasadnio-
na jest zatem potoczna nazwa tego specyfi-
ku: złoto lub klejnot Bułgarii .

jhś



18

ZNAD RUDAWY

KULTURA

Rozsławiali Pisary

Postronny obserwator czy przybysz, szu-
kający w Pisarach azylu, spokoju, nowego 
miejsca do życia, widząc ten piaszczysty 
teren, obok którego przebiega magistrala 
kolejowa: Śląsk – Kraków,  nie przypuszcza 
zapewne, i le to miejsce kryje  wspaniałych 
historii ,  i le znaczyło dla  polskiej kultury.  
Księgi parafialne w Rudawie dokumentu-
ją wiele rozdziałów kulturalnej przeszłości 
tego terenu. Na życiu mieszkańców Ruda-
wy, Pisar czy Niegoszowic swój niepodwa-
żalny ślad pozostawił Kościół i  proboszczo-
wie miejscowej parafi i .  A nie każda parafia 
może się poszczycić, iż to u nich przebywał 
i  sprawował posługę   rektor Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, jakim był profesor teolo-
gii  i  prawa kanonicznego Jan z Latoszyna, 
czy później znany biskup Albin Dunajewski. 
Zacnych duchownych odnotowuje też bliż-
sza nam historia, zapisując choćby takie 
nazwiska księży jak: Władysław Bukowiń-
ski,  Józef Łobczowski,  Marcin Siedlecki,  Ju-
l ian Bayer, Julian Kóska i  już współcześnie:  
ks. kanonik Andrzej Badura. Nie da się opi-
sać historii  Pisar bez wzmianki o tych lu-
dziach. Kroniki  przypominają wydarzenia 
związane z obrzędami Świąt Bożego Naro-
dzenia, Wielkiej Nocy czy wreszcie doży-
nek, gdy na czele strojnego orszaku do ko-
ścioła w Rudawie zdążała banderia konna, 
w jednym zaprzęgu zgodnie  konie z Pisar 
i  Rudawy, lub gdy prawie każdej niedzieli 
zajeżdżała do kościoła na mszę karoca lub 
bryczka z rodziną hrabiego Lewalskiego.  
Z pokolenia na  pokolenie przekazywana 
była opowieść o słynnym malarzu Józefie 
Chełmońskim, który poboczem kolejowej 
magistrali ,  ze sztalugą na ramieniu, prze-
mierzał co jakiś czas trasę do Krzeszowic, 
do swojego przyjaciela Wincentego – nie-
którzy twierdzą – Waleriana  Konarskiego, 
ponoć zubożałego ziemianina i  zatrzymywał 
się właśnie na Suskach. To tu widział lecące 
bociany i  spoglądających w górę chłopów, 
których uwiecznił  na swoim słynnym obra-
zie: „Bociany”.  Choć brak na to jednoznacz-
nych dowodów, utrwalona  poprzez ustny 

przekaz legenda stała się w tych okolicach 
obowiązującym faktem.

Niepodważalna jest natomiast prawda  
o Pisarach i  starej karczmie, która  stanowi  
kluczowe   miejsce akcji  w powieści „Histo-
ria żółtej ciżemki”, napisanej przez Antoni-
nę Domańską z Kremerów, ciotkę poety Lu-
cjana Rydla:

„Wszedł (  Wawrzek)  w długą prostą ulicę, 
po lewej stronie domy drewniane, strzechą 
kryte, gdzieniegdzie chałupy z chrustu gliną 
grubą obrzucone, po prawej stronie stodoły 
i  stajnie.

– Jak się ta wieś nazywa? – spytał chłopca 
pędzącego gęsi do domu.

– Pisary – odpowiedział pastuszek, mach-
nął prętem i zaśpiewał znaną do dnia dzi-
siejszego w okolicach Krakowa gęsią pobud-
kę: O lala haaa! O lala haaa!

Pisary… cóż po nich… ano trza się kaj za-
prosić na noc. Cosi gra… muzyka hucna…  
o matko… a może to oni?

Wsunął się do jakiejś nie domkniętej sto-
doły, przycupnął za drzwiami, strasznie się 
boi,  że wiły skądś wylezą, porwą go i  zabiją,

Ściemniło się zupełnie, już by się daw-
no powinno skończyć przedstawienie, a tu 
coś gra, gra ciągle. Słychać buczenie grube  
i  pisk niby trąbki; pierwszy strach przemi-
nął. Wawrzuś przysłuchuje się muzyce.

…E… głupi ja, głupi… ady to inse granie, 
nie nase!

Noc ciemniusieńka, tak jak wczoraj,  można 
śmiało wyjść z kryjówki, nikt się nie zadzi-
wi, że jakieś dziecko idzie przez wieś. Tedy 
wyszedł ze stodoły i  za słuchem się kieruje 
ku onemu graniu… Zobaczył chałupę dużą, 
wesoło ogniem na kominie i  ki lkoma ka-
gankami oświetloną; z okien bucha światło  
na równe duże podwórko… dwóch kobziarzy 
siedzi na przyzbie i  skoczno przygrywają,  
a parobcy i  dziewki kręcą się, oberka wy-
wijają, do taktu sobie przytupują, a coraz 
to któraś para staje przed muzyką, chłopak 
czapki z fantazją poprawia i  śpiewa…

[...]
– Dy to wesele … – szepcze Wawrzuś  
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za płotem – ta w wysokim wieńcu to panna 
młoda… a ten z rózdką na capce, to mło-
dy pan… ach, jak tez kiełbasa wonieje… 
jaze okropa… żeby dali  choć raz ugryznąć…  
oj Boże…

I jak poprzednio za słuchem, tak teraz 
idzie za węchem… stanął pod ścianą przy 
kobziarzach, może go kto spostrzeże; wszak 
na weselu podróżnego odpędzić; straszny 
grzech nie poczęstować.

Wyskoczyła z izby śl iczna dziewucha; 
wstążki od paciorek fruwają niczym skrzy-
dełka, spódnic na niej ze sześć, a sute… 
co się ruszy, to szumi i  chrupi wedle niej. 
Wyniosła piwa dzban i  mięsa na chlebie  
kobziarzom, przestali  grać, podziękowali 
pięknie i  zabrali  się do jedzenia.

Zobaczyła chłopca.
– A to co za gość? – spytała schylając  

się do Wawrzusia     i  zaglądając mu w oczy. 
– Skądżeś ty się wziął u nas? Cudze dziecko, 
nie pisarskie, prawda? A może ty głodny?

– No – odpowiedział z przejęciem.
– Kiełbasy dać?
– No.
– I  placka?
– No.
– Siądżże se na ziemi w kąciku, cobyś lu-

dziom do tańca nie gawędził  i  jedz z Panem 
Jezusem”.

Taki opis przekazała Domańska, a przy 
okazji nie tylko uwieczniła karczmę, prawie  
na granicy z Rudawą, ale też weselny obrzęd 
szesnastowieczny w tle lichych zabudowań 
Pisar.  Pisar, bo pada tu wyraźnie nazwa wsi, 
nie ma zatem wątpliwości, czy chodzi o starą 

karczmę w Pisarach czy jakąś inną w Rudawie.  
W Rudawie zresztą podobnej karczmy  
nie było,  tylko na dzisiejszej  Werbowni 
i w Niegoszowicach i były to raczej karcz-
my żydowskie, ta natomiast w Pisarach 
była karczmą kmiecą, wiejską. Historia tej 
karczmy sugeruje  polskich jej właścicie-
li, aczkolwiek dokumenty z lat 1791 - 1812  
dowodzą, że należała wówczas do karczma-
rzy wyznania mojżeszowego. Po tym okre-
sie nazwiska właścicieli brzmią bardziej 
swojsko. Może w efekcie odebrania karcz-
my żydowskim właścicielom za odmowę 
uczestniczenia w kampanii napoleońskiej,  
a może wskutek lichwy i wysokich  cen sto-
sowanych przez karczmarzy żydowskich,  
co w tym czasie było dość częstym zjawi-
skiem na polskich ziemiach. Najstarsi miesz-
kańcy Pisar opowiadali, że przed II wojną 
światową karczma zatraciła swój pierwot-
ny charakter, przestała pełnić rolę gospody, 
stała się spichlerzem, w którym przechowy-
wano ziarno, nie tylko  właściciela budyn-
ku, ale również innych pisarskich gospoda-
rzy. Po wojnie pełniła funkcję mleczarni,  
do której mleko zwozili rolnicy z całych  
Pisar, Dubia, i przekazywali je do centralnej 
gromadzkiej mleczarni w Rudawie. To wła-
śnie w tym czasie budynek popadł częściowo 
w ruinę i dopiero w ostatnich latach zaczął 
odzyskiwać dawny wygląd, już jako własność 
prywatna.

(Fragment książki „Zanim zapomnę”  
Witolda Ślusarskiego, która ukaże  

się wkrótce)
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Nikt nie dojdzie, która była pierwsza, 
kiedy powstała i  przez kogo została zbu-
dowana, kto odkrył jej zalety i  kto je udo-
skonalił .  Bo piwnice przechodziły podob-
ną ewolucję jak domy. Powiada się dziś,  
że dom bez piwnicy, to jak drzewo bez ko-
rzeni.  Dziś wartość piwnicy określa każdy jej 
centymetr kwadratowy. Okazuje się bowiem,  
że rośnie jej znaczenie, choćby dla przemy-
słu spożywczego. Był taki czas, kiedy piw-
nice przegrywały walkę z nowoczesnością  
i  jednocześnie snobizmem artystycznym.  
Te podziemne przestrzenie zagospodarowy-
wali artyści,  przerabiając je na lokale mu-
zyczno-gastronomiczne. Najlepszym tego 
przykładem są artystyczne piwnice Paryża,  
a w Krakowie choćby słynna Piwnica pod 
Baranami.

Piwnica, czyli  najniższa kondygnacja pod 
budynkiem, spełnia istotną rolę, swoistego 
bufora cieplnego i  pomaga obniżyć zużycie 
energii ,  pod warunkiem jednak, że zostanie 
starannie    zaizolowana, by nie zbierała się 
w niej woda. Latem chłodna piwnica od-
prowadza ciepło, zapobiegając szybkiemu 
nagrzewaniu się budynku. Zimą zaś lepiej 
magazynuje energię, niż pomieszczenia na-
ziemne. Jej funkcja zależy od typu budyn-
ku. Polska jej nazwa wywodzi się od piwa, 
które faktycznie przechowywano w takich 
pomieszczeniach. Piwo leżakowane w wa-
runkach piwnicznych dłużej zachowywało 
świeżość, proces dojrzewania przebiegał  
w korzystnym dla trunku tempie, a ponadto 
spożywany latem schłodzony napój smako-
wał wybornie.

Współcześnie, w wielorodzinnych budyn-
kach, lokatorzy otrzymują zazwyczaj malut-
kie komórki piwniczne, w których rzadko 
jednak przechowują przetwory spożywcze, 
a częściej składują tam  niezbyt wartościo-
we przedmioty, po które rzadziej sięgają. 
Mówiąc otwarcie: rozmaite graty.  Daw-
niej zimne, nieogrzewane piwnice, służyły 
do magazynowania żywności,  ale też wa-
rzyw i owoców. W bardzo głębokich piw-
nicach pod dworami można było nawet do 

lata przechowywać lód, który stopniowo 
topniejąc dodatkowo obniżał jej tempera-
turę. Również wino leżakowano w piwni-
cach. Ogromne zasługi w rozwoju piwnic  
z tą właśnie funkcją mają niedalekie  
Morawy. Warunki kl imatyczne sprzyjają 
tam uprawie winorośli  i  w całej tej krainie 
rozciągają się olbrzymie przestrzenie wspa-
niałych upraw.  W oczy rzucają się   też cha-
rakterystyczne zabudowania, typowe  tylko 
dla  wiosek na tym terenie, a wśród nich  
właśnie wolnostojące kamienne piwniczki 
na wino. To wszechobecny element archi-
tektoniczny, który spotkać można prawie 
przy każdej winnicy i  każdym gospodar-
stwie. Zaczęto je tam budować praktycznie 
wraz z rozpoczęciem produkcji  wina, wszak 
beczki z tym trunkiem trzeba  było  gdzieś 
zmagazynować, by mogło spokojnie dojrze-
wać. Wielkie i  zarazem najstarsze piwnice 
win powstawały przy klasztorach  i  dwo-
rach feudalnych od zarania średniowiecza.  
O tych wiejskich, znacznie mniejszych,   
historia winiarstwa donosi o wiele później. 

Piwnice posiadają z reguły prostokątny 
rzut, tylko w niektórych regionach, zwłasz-
cza w rejonach Znojma i  Mikulowa, two-
rzą system podziemnych uliczek, połączo-
nych poprzecznymi chodnikami, tworząc 
nieraz skomplikowany labirynt. Równie 
piękne piwnice winne zobaczyć można na 
Węgrzech, choćby w Egerze czy Miskol-
cu. Tutejsze piwnice zaskakują rozmiarem 
i malowniczością, zwłaszcza wspaniałymi 
sklepieniami, to już niemal podziemne mia-
steczka pachnące winem. Ciekawostką nie-
których piwnic są tzw. „lochy”, czyli  chytrze 
wydrążone, pozornie niewidoczne, skrytki. 
Ukrywano w nich zapasy wina i  produktów 
rolnych, zwłaszcza na czas wojen. Lochy  
te maskowano, mur pokrywano  dymem z 
e szczap i  świec, by ściana wyglądała jak 
nienaruszona.

W małopolskim  pejzażu piwnice pojawiły 
się dość wcześnie. Ale po wojnie piwnice 
zaniedbano, jakby gospodarze na wsi wsty-
dzil i  się, że je posiadają. Zakopywano więc, 

Odkrywamy piwnice
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a raczej zasłaniano owe piwnice krzewami, 
trawą i  dojście do nich stawało się prak-
tycznie niewidoczne. Nowe domy budowa-
no często ze względów ekonomicznych bez 
podpiwniczenia. Dopiero w ostatnich latach 
na powrót zaczęto doceniać walor piwnic. 
Również na terenie naszej gminy znaleźć 
można wiele interesujących starych piwnic, 
nie tylko pod starymi zabudowaniami dwor-
skimi, jak choćby pod pałacem Radziwiłłów 
w Balicach, ale też pod wieloma starymi 
prywatnymi domami, a także wolnostoją-
ce. Jak do tej pory nikt nie przeprowadził 
ich inwentaryzacji.  Z rozmów z najstarszymi 
mieszkańcami gminy można wnioskować,  
że do tych najbardziej znanych należała 
piwnica przy młynie w Rudawie oraz piwni-
ca na posesji  Jakuba Kodury. Dziś nadal uży-
wane, kiedyś służyły jako miejsce przecho-
wywania mięsa, wędlin i  tłuszczów. I  tylko  
z rzadka wina.

Choćby z tego powodu wykonanie ewiden-
cji  piwnic na naszym terenie staje się wy-
zwaniem dla domorosłych historyków lokal-

nych, zwłaszcza dla uczniów starszych klas, 
którzy mogliby rozpocząć poszukiwania 
owych ciekawych pod wieloma względami 
piwnic, w celu wzbogacenia wiedzy o swojej 
małej Ojczyźnie, o specyfice tego terenu,  
a przede wszystkim  dla własnej satysfakcji. 
A może wśród szpargałów, składowanych 
w piwnicach, znajdzie się jakiś prawdziwy 
skarb? Co Państwo na to?

Witold Ślusarski

Opowiem Państwu bajkę. Bajkę najpraw-
dziwszą, bo polską. Nie będzie w niej żab-
ki,  która zamienia się w księżniczkę, a może 
w księcia (nie pamiętam, bo słyszałem  
ją bardzo dawno temu), nie będzie w niej 
potężnego zamku, groźnej wiedźmy, wszel-
kich cudów i tego, co zazwyczaj jest w baj-
ce. Podkreślam – opowiem Państwu bajkę 
najprawdziwszą, bo polską. 

Maria wraz ze swoim mężem Józefem B. żyli 
sobie w  zgodzie przez 25 lat. Pan Józef pra-
cował, zarabiał, prowadzili wspólne gospo-
darstwo, aż do momentu, kiedy pan Józef za-
czął awansować. Awansował szybko, a każdy 
kolejny szczebel w hierarchii zawodowej 
wymagał  zakupu lepszych ubrań,  bardziej 
wypasionych samochodów, organizowania 
bogatszych przyjęć i w ogóle  wszystkiego  
co droższe i na czasie. Pozycja społeczna 
pana Józefa obligowała go do tego, żeby od 
czasu do czasu rzucił  więcej na tacę, wspo-
mógł rozmaite fundacje (chociaż nikt nigdy 

nie sprawdził, czy akurat z tego obowiązku 
chociaż raz się wywiązał). Na pewno pan 
Józef miał coraz większe wydatki, bo aby 
błyszczeć w zamożnym towarzystwie – sam 
też musiał pokazywać klasę. Aby utrzymać 
swą pozycję społeczną,  pan Józef musiał 
też rozdawać, dzielić się z tymi, od których  
zależała jego kariera. Rozdawał coraz więcej, 
bo nagle obudzili się ci, którzy pomogli panu 
Józefowi na początku jego drogi zawodowej.  
I też wyciągali łapy po profity.

Pan Józef spostrzegł nagle zaskoczony,  
że zasoby się wyczerpują, że brakuje mu już 
nawet na papierosy lepszej marki, a byle cze-
go palić przecież  mu nie przystoi. I czystej 
wódki, gorszego gatunku, też pić nie będzie. 
Skąd wziąć zatem tę forsę na te narzucone 
mu przez sytuację i nową pozycję społeczną 
i towarzyską wydatki? Pomyślał i wykombi-
nował: obniży kwotę przekazywaną swej żo-
nie. Ona sobie poradzi, a wspólne gospodar-
stwo też przestało mieć rację bytu, gdyż pan 
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WielkaMoc

Józef bywa teraz na rautach, eventach, przy-
jęciach, naradach, a tam dają dobrze jeść. 
I  ograniczył żonie budżet. Ta, ponieważ  
zawsze męża wspierała,  również teraz przy-
jęła tę zmianę bez słowa. Zacisnęła zęby, 
przestała kupować wędlinę lepszego gatun-
ku, zrezygnowała z towarów luksusowych, 
przestała dbać o zawartość szafy. Nie upo-
minała się o podwyżkę, ani nawet o powrót 
do kwoty, jaką mąż przeznaczał na dom, za-
nim zaczął piąć się po szczeblach kariery. 
Pan Józef tego nie dostrzegał.  Przecież dom 
funkcjonował normalnie. On rozdawał, fun-
dował, a jak i  jemu też zaczęło brakować,  
przestał wypłacać, co komu był winien.

I  nadeszły święta. Pani Maria pożyczyła 
pieniądze od sąsiadki,  wyprawiła bogate 
święta. Pan Józef nie zapytał,  skąd wzięła 
na to pieniądze. Dowiedział się dopiero, 
kiedy bank wezwał go do zapłacenia raty. 
Okazało się bowiem, że sąsiadką pani Marii 

B. była fi l ia banku, do którego pan Józef, 
gdy miał jeszcze dochody, wpłacał  regu-
larnie po kilka złotych na rodzinne konto 
oszczędnościowe. 

Dziś pani B. mieszka sama w jednym poko-
ju mieszkania, które dostała jeszcze w wia-
nie od swoich rodziców...  Pan Józef biega 
między jednym przyjęciem a drugim, mię-
dzy jedną, a drugą naradą, korzysta z tego, 
co tam dadzą na stoły. Raty spłaca i  każde-
go dnia drży, aby go nie zwolnil i ,  aby o nim 
nie zapomnieli  przy awansach. Pan Józef 
zaczyna chorować… 

Puenty tej bajki nie będzie. Każdy niech 
ją sobie dopisze, a czas jest po temu,  
by  człowiek choć przez chwilę użył swojego 
rozumu…

Witold Ślusarski 

Wielkanoc w tym roku była zupełnie inna 
niż zwykle, ale nie straciła na swojej mocy. 
Samorządowe Centrum Kultury i  Promocji 
Gminy Zabierzów wraz z Fundacją Labo-
ratorium Inspiracji  Społecznych zainicjo-
wało akcję społeczną pn. WielkaMoc, któ-
ra skierowana była przede wszystkim do 
osób samotnych i  chorych, dla których l iczą 
się nawet małe, symboliczne wręcz gesty.  
To niecodzienne przedsięwzięcie potwier-
dziło, jak wielkim wydarzeniem dla nie-
których może okazać się drobna paczusz-
ka w postaci „świątecznego koszyczka”. 
Łzy wzruszenia, pozytywne zaskoczenie  
i  uśmiech zagościł  na twarzach obdaro-
wanych w trakcie krótkich odwiedzin, ale   
i  tych, którzy dostarczali  świąteczne pacz-
ki.  To przypomniało nam, jak ogromne zna-
czenie mają właśnie takie drobne gesty.  
To w nich często drzemie wielka moc i  wła-
śnie teraz są szczególnie potrzebne. Życz-
l iwość, uważność, empatia, dobra energia  
i  uśmiech łączą ludzi,  mimo, iż f izycznie nie 
mogą być razem. To niezwykle ważne, aby 
w tym trudnym dla wszystkich czasie, nieść 
wsparcie i  pomoc, aby nikt nie czuł się sam, 

nie tylko przy okazji  świąt. 
Centrum Kultury, przy wsparciu Fundacji 

Lis,  przygotowało paczki wielkanocne, któ-
re tuż przed świętami zostały przekazane  
w bezpieczny sposób 30 samotnym oso-
bom w naszej gminie. Inicjatywa ta warta 
jest naśladowania, więc zachęcamy wszyst-
kich do wzajemnego wspierania się, choćby  
uśmiechem i krótką rozmową. 

Tekst: Katarzyna Mroczek
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Maj to miesiąc, kiedy wszystko kwitnie  
i  budzi się do życia. Zwykle o tej porze roku 
Samorządowe Centrum Kultury i  Promo-
cji  Gminy Zabierzów przygotowuje się do 
Senioraliów, Dni Zabierzowa, Dnia Dziec-
ka i  szeregu imprez plenerowych w całej 
gminie. Rok 2020 miał być wyjątkowy pod  
wieloma względami. W planach było wiele 

wspaniałych niespodzianek i  atrakcji ,  któ-
re niestety muszą zostać przełożone lub 
odwołane, a na ich miejsce pojawiły się 
inne zadania, które angażują pracowników  
SCKiPGZ, a ostatnio także l iczną grupę 
mieszkańców gminy Zabierzów. „ZabierzMY 
się za szycie” to kolejne przedsięwzięcie na-
szego Centrum Kultury, które w ten sposób 
realizuje inicjatywę wójta Gminy Zabierzów.  
Celem akcji  jest przygotowanie mase-
czek dla mieszkańców gminy Zabierzów.  
22 kwietnia 2020 roku pojawił się post  
zapraszający do udziału w niej wszystkich 
posiadaczy maszyn do szycia. „Jeśli  umiesz 
szyć, masz maszynę do szycia, chcesz po-
móc i  znajdziesz trochę wolnego czasu,  
to przyłącz się do nas!  Razem możemy wię-
cej!” – mogliśmy przeczytać na profilu SC-
KiPGZ. Komunikat został skierowany także 
do seniorów, którzy jak zwykle z radością  
i  entuzjazmem zgłosil i  się do akcji.

Ponad 100 mb. bawełny, 20 szpulek nici 
i  800 m gumek niezbędnych do stworzenia 
zabierzowskich maseczek, zostało dostar-
czonych do osób, które zgłosiły swoją goto-
wość współpracy. Aktualnie maseczki szyje 
28 osób z Rudawy, Nielepic, Młynki,  Koby-
lan, Kleszczowa, Balic,  Brzezia, Zabierzowa 
i  Bolechowic. 

Gotowe maseczki  będą przekazane 
dalej  tym,  którzy  jeszcze nie  mają  
zabezpieczenia i  zgłoszą taką  
potrzebę w swoich sołectwach lub  
w sekretar iac ie  Samorządowego 
Centrum Kultury  i  Promocj i  Gminy 
Zabierzów. 
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