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Nasze życie w stereotypach
Nasz życie, zwłaszcza w okresach przełomów, wyznaczają stereotypy. Bronimy się przed nimi, nie chcemy
się do nich przyznać, ale tkwimy w nich po uszy. Co to właściwie jest ten stereotyp? Jedni uważają je za schematy, inni za zjawisko kulturowe tworzone pod określone potrzeby. Tak czy inaczej – są to obrazy utrwalone
w głowie, ukształtowane w domu, w szkole, w środowisku. Poddajemy się im bezwiednie, dowodząc, że przecież „tak mówiła mama”. To potwierdzili „ludzie z autorytetem”. Stereotypy ulegają przeobrażeniom, mogą
być adekwatne lub nieadekwatne do rzeczywistości, ale zawsze generalizują zjawisko.
Najczęściej odnoszą się do dalszej lub bliższej przeszłości po to, by potwierdzić teraźniejszość. Poprzez
nie widzi się to, co chce się widzieć, a ponieważ słowo może być groźniejsze od pistoletu – stereotyp bywa
gwoździem powoli wbijanym do trumny. Znałem wieloletniego dyplomatę, człowieka bywałego w świecie,
który wnikliwie obserwował wszystko co świat tworzył dla obrazu i podobieństwa Polski w świecie i co Polska tworzyła dla obrazu świata w oczach Polaków. Mój znajomy zbadał na przykład ile niewinny wierszyk
„Murzynek Bambo” wywołał dyskusji i nieufności wobec Polskich turystów, na kontynencie afrykańskim.
Niektóre murzyńskie plemiona były śmiertelnie obrażone na każdego Polaka, który zapuścił się w głąb afrykańskiego lądu tylko za to, że poeta odważył się przedstawić młodym polskim czytelnikom chłopca, którego
jedynym zajęciem było „uciekanie na drzewo”. Nawet władca afrykańskiego państwa, stwierdził podobno, że
Polacy, to szowiniści, zarozumiali rasiści. A wszystko zaczęło się od tego, że na Politechnice Krakowskiej
studiował młody człowiek z dalekiego kraju, któremu wierszyk „Murzynek Bambo” wpadł kiedyś w ręce
i poczuł się nim urażony.
Młodość ma wiele zalet i wiele również wad. Dowiedziono na przykład, że właśnie w młodości mózg
człowieka może przyjąć najwięcej informacji lecz także jest najmniej odporny na emocje. Stąd stereotypy
najszybciej przyjmują się wśród młodego pokolenia. Szczególnie jeden stereotyp szybko przenika do umysłu
młodego człowieka. Otóż ten, który zakłada z góry, że ktoś jest dobry, a ktoś zły. Ludzie nie potrafią już dzisiaj
żyć bez stereotypów. Zbudowaliśmy z nich siatkę, która nas szczelnie oplotła. Znaleźliśmy się w matni, której
podłoża nie znamy, bo najczęściej znać nie chcemy. Oskarżeń, a jednocześnie ratunku szukamy w „prawdach”
ukształtowanych na wzór i podobieństwo każdorazowej koniunktury. I nie dotyczy to tylko Polaków.
Kiedy w Polsce szalała germanizacja, powstało
wówczas powiedzenie: „Jak się Bóg na Polaków
pogniewał – to im Niemców dał za sąsiadów”. Po
wojnach napoleońskich, kiedy Polski nie było na
mapie, a Niemcy graniczyły z Rosją, każdy Niemiec
uczył się w szkole „prawdy”: „Wolę już odwiecznego
wroga Francuza aniżeli sąsiada Rosjanina”. Z kolei
Hiszpanie, którzy mają dużą granicę z Francją powiadają: „Ceń sobie przyjaźń francuską, ale przeklinaj
sąsiedztwo z Francją”, Austriacy do tej pory mówią:
„Kto ma Węgra za sąsiada, już w życiu wroga nie
potrzebuje”.
Mimo tendencji łączenia się Europy, nasila się
wojna stereotypów. Wystarczy tylko posłuchać co
mówią ludzie w sklepie, w autobusie, na ulicy…
Padają irracjonalne oskarżenia, nasila się zawiść
i chamstwo, a nienawiść do jednej osoby przenosimy
często na całą grupę. Zastanawiające jest jak silnie
rozwija się ten stereotyp negatywny. Ile go w naszym
kraju. Cła zaporowego nie widzę, wręcz przeciwnie –
same ulgi. Podejrzewam nawet, że to już nie są ulgi,
ale że jest to czyjś cichy zysk.
Witold Ślusarski
Znad Rudawy
Miesięcznik Gminy Zabierzów
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Sukces Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych
w Zabierzowie
Dofinansowanie z Funduszu Spójności na projekt porządkujący
gospodarkę wodno-ściekową w gminie Zabierzów
Bez wody nie ma życia, więc kiedy jej zabraknie – światu grozi zakłada. Na razie nie ma jeszcze
sytuacji dramatycznej dla świata, ale trzeba przecież
liczyć się z tym, że zapotrzebowanie na wodę pitną
będzie systematycznie wzrastać; wiąże się to bowiem
ze wzrostem zaludnienia i rozwojem przemysłu. Na
naszym globie przeważają wody słone. Woda słodka
stanowi w całych zasobach wody zaledwie 2,5 %,
z czego tylko 1% stanowi woda zdatna do picia.
Przyjrzyjmy się jak wygląda sytuacja w naszej gminie.

W roku ubiegłym – mówi wice prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Alicja Wójcik – zużyto
w gminie ok. 1 250 006 metrów sześciennych wody.
W roku bieżącym szacuje się wzrost do ok 1 266 300
metrów kwadratowych. Zagrożenia nie ma, niemniej
należy się spodziewać, bo wody gruntowne stale się
obniżają, że problemy z wodą w gminie mogą pojawić
się za kilka, może kilkanaście lat.
Stąd wynikają intensywne starania PUK i władz
gminy związane z modernizacją sieci wodociągowych
ale również modernizacją kanalizacji sanitarnej. To
są spore wydatki, zwłaszcza jeśli zważymy, że sieć
wodociągowa, modernizacja starych kolektorów sanitarnych – to duże wydatki dla gminy. Paradoksalnie
te większe koszty wynikają z faktu, że nasza gmina
jest prawie całkowicie skanalizowana, niestety owa
sieć pochodzi jeszcze w końca ubiegłego wieku,
z początków lat dziewięćdziesiątych i dziś wymaga
gruntownej modernizacji. Listę ważnych inwestycji
w tym obszarze można rozpocząć od modernizacji kanalizacji sanitarnej w Zabierzowie i Rząsce,
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modernizacji przepompowni ścieków w Rząsce,
Ujeździe i w Szczyglicach. Wiele pieniędzy kosztować będzie modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowych w Brzeziu, Zabierzowie i w Bolechowicach,
a także rozbudowa kanalizacji i sieci wodociągowej
w Karniowicach, Szczyglicach i Bolechowicach.
Szczególnie szybkiej naprawy wymagają inwestycje w Bolechowicach i na osiedlu im. Sienkiewicza
w Zabierzowie. Pojawiła się szansa, że system
gospodarki wodnej w naszej gminie znacznie się
poprawi, a to dzięki dofinansowaniu o jakie starał
się PUK włącznie z władzami gminy na realizację
złożonego przeszło pół roku temu projektu pod nazwą: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
w gminie Zabierzów w ramach programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko 2014 – 2020”.
Wartość tego dofinansowania, to kwota 11 233 972
złote; cała zaś wartość tego projektu wynosi ok./ 16
milionów złotych.
Nie było łatwo – mówi Alicja Wójcik - właśnie
z uwagi na fakt, że gmina jest skanalizowana, a sieć
wodociągowa bardzo często przecieka, stąd notuje się duże ubytki wody, musieliśmy dostosować,
a raczej wpisać się w kryteria, które gwarantowałyby
pozytywną ocenę naszego wniosku. Wygraliśmy dla
gminy wielką szansę, a na pewno gwarancję, że system gospodarki wodnej w gminie Zabierzów będzie
– jak do tej pory – funkcjonował sprawnie i z każdym
miesiącem ulegał poprawie.
/wś/
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Święta Wielkanocne w śpiewie
Kiedy nadchodzą święta kościół polski staje się jakby donioślejszy, a to za sprawą śpiewania pieśni, które
są powszechnie znane i wciąż kojarzą się z radością. Nie inaczej jest w przypadku świąt Wielkiej Nocy. Śpiewamy te pieśni, a czy zastanawiamy się kiedykolwiek jakie są ich konotacje, jaka jest ich geneza, skąd wzięły
się takie a nie inne słowa. Na pewno do najbardziej popularnych należy pieśń: „Zwyciezca śmierci, piekła
i szatana wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana…”. Powstała prawdopodobnie w roku 1837, liczy 8 zwrotek
i jest to zapewne pieśń ludowa, śpiewana głównie na wsiach, a zapisana została przez ks. Michała Marcina
Mioduszewskiego.
Jedną z najdłuższych pieśni wielkanocnych jest licząca aż 17 zwrotek pieśń : „Wesoły nam dzień dziś nastał”.
Niewiele o niej wiadomo; są różne daty jej powstania i różne przypisane do niej nazwiska rzekomych autorów.
Znacznie więcej wiemy o pieśni: „Nie zna śmierci Pan żywota…”. Napisał ją poeta Franciszek Karpiński
ok roku 1800, natomiast muzykę stworzył Tadeusz Klonowski. Znana jest wersja 5 zwrotkowa.
Wgłębiając się w genezą pieśni wielkanocnych najwięcej informacji dotyczy pieśni, która w polskim kościele uchodzi wręcz za kościelny hymn, chociaż napisał ją Francuz, ojciec Franciszek Ksawery Moreau
w roku 1882, proboszcz parafii Sorigny na użytek pielgrzymujących do katedr w Lourdes. Do tej pory nie
ma zdecydowanej, jednej odpowiedzi kto jest autorem polskiego przekładu tej pieśni. Jedni historiografowie
twierdzą, iż polski przekład jej dziełem księdza Feliksa Głodkiewicza, inni natomiast autorstwo przekładu
przypisują Gustawowi Fihauserowi-Mieczkowskiemu, jezuicie urodzonemu w Klikuszowej, dziennikarzowi,
pisarzowi, nauczycielowi gimnazjum klasycznego w Królewskiej Hucie (obecnie: Chorzów). Był on posłem
II kadencji (1869 – 1969) na Sejm Krajowy we Lwowie. Przekład ten swoją popularność zdobył pod koniec
I wojny światowej i właśnie za to Gustaw Fihauser-Mieczkowski został aresztowany i trafił do więzienia
w Ołomuńcu. Odchodzi z zakonu jezuitów w roku 1908 z powodu choroby nerwowej, zmienia imię i nazwisko
i od tej pory w historii polskiej literatury znamy go jako literata pod nazwiskiem Eugeniusza Mieczkowskiego.
Mimo tak wielkiej popularności pieśni wielkanocnych wśród wiernych kościoła katolickiego, stosunkowo
rzadko można je zauważyć w polskiej literaturze. Praktycznie biorąc więcej śladów pieśni kościelnych dotyczy
tych ze Świąt Bożego Narodzenia. Ale nie ma co ukrywać – zarówno te wielkanocne jak i te bożonarodzeniowe w początkowych wersjach i aranżacjach są wciąż obecne w polskim kościele i chętnie śpiewane mimo
wielu nowych kompozycji. To dowód, że Polacy kochają tradycję i swoją historię, a każde święta w kościele
są okazją do pozytywnych emocji i refleksji nad życiem. Przecież – jak to ktoś powiedział: „człowiek rodzi
się po to żeby umrzeć”. Resztę niech wypełnia zatem pozytywny czas.

Wesołych Świąt Wielkanocnych,
dużo zdrowia radości i pogody życia
wszystkim mieszkańcom gminy Zabierzów
życzy wójt gminy
Elżbieta Burtan
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Sesja Rady Gminy Zabierzów 23 lutego 2018 r.
Rozpoczynają się przygotowania do jesiennych
wyborów samorządowych. W ustawie o samorządzie
gminnym zapisano, że w skład rady w gminach do
50 tysięcy mieszkańców wchodzą radni w liczbie 21.
Podziału gminy na okręgi wyborcze dokonuje Rada
Gminy. Kodeks wyborczy określa sposób tworzenia
okręgów i liczbę mandatów w okręgu wyborczym.
Zależne jest to od liczby mieszkańców. Na teren gminy Zabierzów przypadają 4 okręgi wyborcze. Podczas
sesji długo i ostro dyskutowano na temat przynależności poszczególnych sołectw do okręgów. Było kilka propozycji. Zastanawiano się, czy mieszkańcy małych miejscowości, które wejdą w skład okręgu wraz
z dużym sołectwem np. z Zabierzowem lub Balicami
będą mieli szansę na wprowadzenie do Rady swego
przedstawiciela. Kolejne propozycje tworzenia okręgów radni uzasadniali bliskim położeniem sołectw,
wspólną parafią lub zakupami w sklepie w jednej
miejscowości. Sekretarz Gminy Zabierzów Bartosz
Barański na podstawie informacji z PKW wyjaśnił, że
przy ustalaniu okręgów wyborczych nie należy kierować się aspektami społecznymi, np. bliskimi związkami mieszkańców, wspólną parafią, graniczeniem
sołectw przez las, itp. Podział ma być zgodny z przepisami, a szanse na wybór ma po prostu dobry kandydat, niezależnie od tego, czy mieszka w większej
czy sąsiedniej - mniejszej miejscowości. W głosowaniu przyjęto następujący podział gminy Zabierzów
na okręgi wyborcze: okręg I (5 mandatów): Rząska,
Aleksandrowice, Balice, Brzoskwinia, Szczyglice;
okręg II (5 mandatów): Nielepice, Młynka, Pisary,
Rudawa, Radwanowice, Brzezinka, Kleszczów, Kochanów, Burów; okręg III (6 mandatów): Karniowice, Bolechowice, Zelków, Ujazd, Brzezie, Kobylany,
Niegoszowice; okręg IV (5 mandatów): Zabierzów,
Więckowice.
Następnie podjęto uchwałę w sprawie podziału
gminy Zabierzów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych
komisji wyborczych. Kodeks wyborczy przewiduje,
że stały obwód głosowania powinien obejmować od
500 do 4000 mieszkańców, w przypadkach uzasadnionych miejscowymi warunkami, obwód może obejmować mniejszą liczbę mieszkańców. Uchwalono, że
w gminie Zabierzów tworzy się 22 obwody wyborcze
(w miejsce istniejących 21 w 2004 roku). Siedziby
komisji wyborczych będą w tych samych obiektach,
co poprzednio oraz dodatkowo – w Burowie.
Już na początku Sesji zdecydowano o zdjęciu z porządku obrad podjęcie uchwały o nadaniu nazw ulic
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w Brzoskwini. Uczestniczący w obradach mieszkaniec Brzoskwini Janusz Ciejek zaproponował, by
mimo zgody zebrania wiejskiego nie podejmować
uchwały o nadaniu nazw ulic, by jeszcze raz przeanalizować proponowane nazwy. Uważa on bowiem, że
należy zachować stare, tradycyjne nazwy. Brzoskwinia obchodzić będzie niedługo 700-lecie istnienia, jest
to wieś rycerska i warto zadbać o jej spuściznę i tradycyjne nazewnictwo. Szerzej piszemy o tym w artykule:
Brzoskwinia to nie ogród botaniczny”
Kontrowersji nie wywołał projekt uchwały o zniesieniu formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik
przyrody. Chodzi o lipę szerokolistną o wysokości 12
m i obwodzie pnia 470 cm rosnącą na skarpie na prywatnej działce w Więckowicach. Drzewo to z uwagi
na zły stan zdrowotny utraciło wartości przyrodnicze i krajobrazowe. Podjęta przez radnych uchwała
o zniesieniu formy ochrony umożliwi usunięcie lipy,
o co, ze względu na bezpieczeństwo wnioskowali
mieszkańcy.
Kolejna podjęta uchwała dotyczyła reorganizacji
sołectw Niegoszowice i Kochanów. Zmieniono granice tych sołectw zgodnie z wolą mieszkańców, odłączając z sołectwa Kochanów i przyłączając do Niegoszowic grupę działek w rejonie zwanym Sowiarką.
Ożywioną dyskusję wywołała próba powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Komisję
taką zobowiązana będzie powołać każda rada gminy
w następnej kadencji. Jednak część radnych Gminy
Zabierzów postanowiła utworzyć Komisję Skarg,
Wniosków i Petycji już na tej Sesji, co umożliwi rozpatrywanie na bieżąco wniosków, petycji oraz skarg
na działanie wójta i gminnych jednostek organizacyjnych. W głosowaniu uchwalono powołanie nowej,
czteroosobowej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Wicewójt Bartłomiej Stawarz poinformował, że
Zarząd Powiatu Krakowskiego podjął decyzję o finansowaniu przez powiat wydawania zmienionych
praw jazdy, związanych ze zmianami nazw ulic. Jednak zmiana dowodów rejestracyjnych i dowodów
osobistych następuje, jak dotąd, na koszt właściciela.
W końcowej części obrad przewodniczący nieistniejącej od 26 I 2018 Komisji Statutowej, Edmund
Dąbrowa przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji. Mówił o pracach Komisji związanych
z uchwalaniem statutu Gminnej Rady Seniorów, Programu Ograniczenia Niskiej Emisji i Programu Gospodarki Nieskoemisyjnej w gminie Zabierzów, statutów Samorządowego Centrum Kultury i Promocji
Gminy Zabierzów, GZEAS, Komisji Trójstronnej
opiniującej zakup sprzętu dla OSP.
Lucyna Drelinkiewicz
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Warto żyć, kiedy marzenia się spełniają
Z sołtysem Kobylan i radnym Gminy Zabierzów KAZIMIERZEM KAPELANEM
rozmawia Witold Ślusarski
To było dla Niego największe marzenie. I największe wyzwanie. Tę trasę od mostu do potoczku,
który jakby stanowił linię wejścia do Dolinki Kobylańskiej przemierzył – bez przesady – kilkaset razy.
Z czego przeszło połowę z… metrem w ręku. Mierzył
co do centymetra odległość od brzegu rzeczki do
poszczególnych gospodarstw, a raczej do ogrodzeń
poszczególnych domów.

– To była wąska ścieżka, tylko w paru miejscach
można się było na niej minąć.
Wiele godzin przyglądał się turystom, jak szli tędy
do doliny i wtedy oczyma wyobraźni widział szeroką,
nie drogę, ale ścieżkę, by można było przejechać po
niej wózkiem z dzieckiem lub rowerem. Ludzie nie
chcieli mu wierzyć, kiedy mówił, że będzie tu kiedyś
droga, może wąska, ale taka, którą przejedzie wóz
konny czy samochód. Najpierw wymyślił sobie, że
tę ścieżkę „zbuduje” z podkładów kolejowych.
– To wcale nie było takie głupie, tyle, że zanim
można było te podkłady ułożyć, trzeba było zrobić
pod nimi kanalizację i wykonać meliorację przy
rzeczce. Kłopot w tym, że te sprawy podlegały pod
Kraków. Obawiałem się też, że na te roboty melioracyjne nie zgodzi się też Park Jurajski.
Doprowadził do spotkania wszystkich zainteresowanych stron.
– Najbardziej zaskoczył mnie dyrektor Parku,
który pozwolenie na prace melioracyjne dał, ale kategorycznie odmówił pieniędzy na wykonanie tych
prac. – „To będzie dużo kosztować, trzeba będzie
wykupić od właścicieli prywatnych gospodarstw
czasem kilkanaście centymetrów, a czasem kilka metrów gruntu. Poza tym potrzebny jest projekt. – Panie
dyrektorze – powiedziałem wtedy – mamy projekt,

mamy dokładnie wszystko wymierzone i mamy zgodę
ludzi tam mieszkających. Wiemy, co do centymetra,
ile kto powinien odstąpić ze swojej działki. Po tym
zapanowała cisza i wyszedłem z tego spotkania już
prawie pewny, że moje marzenia się spełnią.
– Wszyscy zgodzili się odstąpić co nieco ze swoich
działek?
– Na początku niektórzy nie bardzo chcieli się na
to zgodzić, ale z pomocą przyszli Barbara i Andrzej
Zdybałowie, którzy powiedzieli wprost: bierz ile
chcesz, żeby i chodnik był. Za tym przykładem poszli
inni, tylko niektórym trzeba była zapłacić odszkodowanie. Jedna z mieszkanek zgodziła się nawet na
wyburzenie jej starego domu.
Dziś jest ten niby chodnik, niby droga, ta – jak
to mówi mi jeden z mieszkańców – „autostrada
Kazimierza Kapelana” do Doliny Kobylańskiej jest
zrobiona. Najważniejsze jest obecnie co innego:
chodnik w centrum na odcinku ponad 800 metrów.
W ubiegłym roku wykonano prace na odcinku 420
metrów, do dokończenia pozostaje drugie tyle.
– Naprawdę nie było przy tym żadnych zgrzytów,
panie Kazimierzu, aż wierzyć się nie chce…
– Ależ były… Chodziłem od domu do domu,
rozmawialiśmy, przekonywałem, że to potrzebne
nie tylko dla turystów ale również dla Kobylan. Jak
się rozmawia z ludźmi spokojnie, wszystko można
załatwić. Ludzie pomyślą, przemyślą i zawsze można
dojść do zgody.
– A jak to było z tym stawem po PGR?
– Jednio chcieli tu widzieć oczko wodne, inni
chcieli go dokładnie zasypać, by było więcej miejsca na plac zabaw dla dzieci. Owszem, zdarzały się
kłótnie. Teraz jest oczko, ale trzeba będzie jeszcze
coś zrobić z dwiema beczkami, w których kiedyś
zbierano wodę do karmienia krów. Nadmiar wody
był odprowadzany kanalizacją burzową do rzeczki
przy moście. To też zrobimy wspólnie, bo my tu
w Kobylanach wszystko robimy wspólnie. Pojawił
się ostatnio pomysł, by była tam fontanna na wzór
Zelkowa. Kiedyś było to dla nas za drogie, dziś chyba
moglibyśmy sobie na taki wydatek pozwolić.
– Mówi Pan o zgodzie, a na przykład sprawa przedszkola znajdowała swoje odbicie nawet na sesjach
Rady Gminy. I wtedy też była gorąca dyskusja…
– Jak to na sesjach. To prawda, że byłem inicjatorem budowy przedszkola w Kobylanach, co nie
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wszystkim radnym się podobało, ale nawiązałem współpracę z ówczesną dyrektor szkoły
Barbarą Wietechą i ona bardzo mi w tym
pomogła. Mogliśmy zawsze liczyć na pomoc
strażaków. Nigdy nie trzeba ich o nic prosić;
wystarczy tylko powiedzieć o co chodzi, a oni
już włączają się do pracy. Są zawsze, gdy są
potrzebni.. Nigdy nie trzeba ich o nic prosić,
wystarczy powiedzieć o co chodzi. Na 125
lecie istnienia OSP w Kobylanach dostali
w prezencie specjalną piłę do ścinania gałęzi.
W roku ubiegłym przeprowadziliśmy modernizację budynku szkoły podstawowej, funkcjonuje przedszkole publiczne i dwa oddziały
przedszkolne. Oddaliśmy też do użytku boisko
trawiaste, w tym roku powstaną tam: bieżnia
i skocznia w dal. Szkoła graniczy z działką, na
której stoi kościół, obecnie rozbudowywany.
Dobra współpraca z naszym proboszczem,
ks. Józefem Iwulskim zaowocowała na przykład tym, że udało się pozyskać działkę, na
której powstał parking przy kościele.
– Ma pan jeszcze jakieś marzenia?
– Zawsze, człowiek bez marzeń jest niewolnikiem bezbarwnego życia. Chciałbym,
aby w Kobylanach powstała muszla koncertowa; mogłyby tam odbywać się różne wiejskie
imprezy, a nawet koncerty naszych gminnych
zespołów ludowych. W naszej miejscowości
od czterdziestu lat istnieje Koło Gospodyń
Wiejskich, trzy lata temu powstał Klub Seniora. Tu w Kobylanach sołtys czy radny nie
ma czasu na nudę. Jest jeszcze tyle rzeczy do
zrobienia. Przyzna pan, że atrakcję turystyczną stanowi niewątpliwie Dolina Kobylańska.
Po prawej i lewej stronie utworzyły się skały
wapienne. To właśnie u nas wielu taterników
zdobywa pierwsze szlify. Tu kręci się filmy
fabularne. W zboczu skalnym znajduje się
grota, wewnątrz której, obok kapliczki Matki
Boskiej, mieszkańcy w roku 1914 wbudowali
pamiątkową tablicę. Powstał też Jurajski Raj –
szlak turystyczny z umieszczonymi tablicami
informacyjnymi i wiatami dla odpoczynku.
W ubiegłym roku zakończony został remont
Kaplicy Dworskiej zbudowanej w roku 1803,
wreszcie starałem się o to, by wprowadzić we
wsi nazewnictwo ulic. To bardzo pomaga przy
kontaktach z rozmaitymi urzędami w Krakowie, a nawet w Polsce. Jak pan widzi – warto
żyć, kiedy marzenia się spełniają.

XIV Gminne Targi Edukacyjne
w Zabierzowie

Witold Ślusarski

Tekst i zdjęcia W. Wojtaszek
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„Topografia kariery – mój plan na przyszłość” – to temat
przewodni tegorocznych Gminnych Targów Edukacyjnych,
które odbyły się 8 marca 2018 r. w Zespole Szkół w Zabierzowie.
Co roku podczas organizowanych targów, uczniowie z klas
III gimnazjów z Rząski, Rudawy i Zabierzowa mogą zapoznać się ofertami szkół średnich oraz poznać charakterystykę
i tajniki wybranych profesji. Podczas inauguracji w hali
sportowej OSR w Zabierzowie, dyrektor ZSP w Zabierzowie Marta Dudek powitała przybyłych gości: zastępcę wójta
Gminy Zabierzów Bartłomieja Stawarza, dyrektor GZEAS
Janinę Wilkosz, zastępcę prezesa Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Tadeusza Dąbrowskiego, przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Krakowie Janinę Grelę
oraz dyrektorów szkół, nauczycieli, doradców zawodowych
i uczniów z gminy Zabierzów.

Zastępca Dyrektora ZSP w Zabierzowie Beata Kęder
przedstawiła uczniom rozwinięcie tematu tegorocznych targów: Topografia kariery to właśnie tworzenie mapy swojej
kariery zawodowej. Taki plan i jego nakreślenie bywają proste
i trudne zarazem. Dlatego staramy się, aby w skuteczny
sposób pomóc naszym uczniom wybrać nie tylko tzw. „dobrą
szkołę”, ale przede wszystkim zawód, profesję, która będzie
poszukiwana i atrakcyjna na rynku pracy.
Swoją ofertę przygotowało 10 liceów oraz 20 szkół ponadgimnazjalnych. Dodatkowo przygotowano prelekcje. Andrzej
Morajda opowiadał o zawodzie ratownika medycznego,
a dr Rafał Kusa o tym, czym zajmuje się ekonomista. Dodatkowo Monika Dudek prezentowała zawód etnografa
i dr Ewa Kochanowska przedstawiała tajniki zawodu tłumacza.
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Sprawiedliwi wśród Narodów Świata
z Doliny Będkowskiej
Piękna krajobrazowo, wyżłobiona w wapieniach jurajskich Dolina Będkowska w Jurze
Krakowsko-Częstochowskiej, często odwiedzana rekreacyjnie przez mieszkańców Krakowa,
z którego jest tu tylko 16 kilometrów, kryje w sobie jeden z mało znanych epizodów okupacyjnych, które mówią o bohaterstwie i poświęceniu Polaków w ukrywaniu i ratowaniu Żydów.
Zajmowała się tym polska rodzina Rościszewskich, o średniowiecznych korzeniach, która osiadła
w Krakowie na początku dwudziestego wieku.

Rodzina Rościszewskich
Dolinę Będkowską zagospodarował na cele –
jakbyśmy to teraz nazwali „agroturystki”, z początkiem dwudziestego wieku Seweryn Rościszewski,
ziemianin, właścicielem majątku Niedroż koło
Drobina w Płockiem, który osiedlił się w Krakowie
z początkiem lat trzydziestych ubiegłego wieku. Wraz
z żoną Marceliną oraz synem Lechem
Marianem
i jego żoną
Janiną zamieszkali
na ul. Kremerowskiej.
Natomiast
w Dolinie
Będkowskiej
założyli dwór
z gospodarstwem rolnym
i w latach
1932-33
u podnóża skalistego zbocza zbudowali duży dom
mieszkalny w formie piętrowej willi nazywając go
„Szaniec”. Parter służył właścicielom jako mieszkanie, a piętro było przeznaczone na wynajem dla
letników. Przeprowadzili się do niego z Krakowa
latem, tuż przed wybuchem II wojny światowej
w 1939 roku.
Rościszewscy należeli do katolickiej inteligencji
w Krakowie. Byli znani jako zagorzali katolicy i zaangażowani polscy patrioci, wielokrotnie odznaczani
podczas I wojny światowej za walkę o niepodległość
Polski. Seweryn Rościszewski był potomkiem starego
szlacheckiego rodu, o bogatych tradycjach patriotycznych. Jego żona Marcelina pochodziła z litewskiej
szlachty i otrzymała staranne wykształcenie. Była

pierwszą Polką, która wówczas ukończyła Sorbonę.
Była wykształconym pedagogiem, działaczką niepodległościową i kulturalno-oświatową, dyrektorką
gimnazjum w Płocku. Zmarła 4 kwietnia 1949 roku
i pochowana została na cmentarzu Rakowickim w
Krakowie. Była odznaczona przez Józefa Piłsudskiego Krzyżem Walecznych w 1921 r. i Medalem
Pamiątkowym za Wojnę 1918–1921 roku.
Syn Seweryna i Marceliny, dwojga
imion Lech
Maria był
inżynierem
rolnikiem
i delegatem
londyńskiego Rządu
Emigracyjnego RP do
spraw rolnictwa na Okręg
Małopolski.
W czasie
okupacji
działał aktywnie w ruchu oporu, podczas gdy jego
rodzina prowadziła pensjonat w Dolinie Będkowskiej.
Jego żoną była sanitariuszka frontowa z 1920 roku
Janina, też odznaczona przez Józefa Piłsudskiego
w 1922 .roku Krzyżem Walecznych.
Dzieci Lecha Mariana: Syn Lech Michał Rościszewski, który urodził się w 1925 roku jeszcze
na Mazowszu, do połowy 1939 roku mieszkał wraz
z rodzicami w Krakowie. W lipcu 1941r. został zaprzysiężony na członka Związku Walki Zbrojnej,
a w 1943 włączony do Kedywu Armii Krajowej. Od
czerwca 1944 żołnierz Samodzielnego Batalionu
Partyzanckiego „SKAŁA” Armii Krajowej, w którym
działał aż do wyzwolenia.
Córka - Janina, teraz dwojga nazwisk Rości-
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szewska-Krawczyk, która urodziła się w 1932
roku w Kielcach i wkrótce potem zamieszkała wraz
z rodziną w nowo wybudowanym domu w Będkowicach, gdzie spędziła cały okres wojny. Jest lekarzem
pediatrą i kronikarzem rodziny, a jej wspomnienia
odnotowane zostały w wielu publikacjach. Posiłkowałem się też nimi, uzupełniając tym co pozostało
w mojej pamięci z tego okresu, albo pozyskałem od
innych znajomych osób.
Syn - Jerzy Rościszewski, który urodził się
w 1934 roku w Dolinie Będkowskiej, w czasie najazdu Niemców na „Szaniec” miał 6 lat. Pamięta dobrze
te wydarzenia i uzupełniał mi wiele z uzyskanych
z innych źródeł wiadomości. W późniejszych latach
był prezydentem miasta Krakowa .W 1990 roku, odwiedzałem go wraz z moimi dziećmi i żoną w Dolinie
Będkowskiej.
Córka Bożena urodzona w 1944 roku została
prawnikiem i zamieszkała potem we Wrocławiu.

Przystań dla potrzebujących
Od czasu przeprowadzenia się Rościszewskich
z Krakowa do Doliny Będkowskiej, latem 1939 roku
tuż przed wybuchem II wojny światowej, „Szaniec”
stał się przystanią dla potrzebujących. A wszystko
zaczęło się latem 1940 roku od doktora Henryka
Bierzyńskiego polskiego Żyda z Zabierzowa, który
był tu rejonowym lekarzem. (Dr Henrykowi Bierzyńskiemu jakoż i Jego rodzinie poświęcimy osobny
artykuł, który ukaże się w kwietniowym wydaniu
gazety) ..
W 1940 roku przed utworzeniem krakowskiego
getta około 18 osób przebywało w „Szańcu’”, w tym
stale 15 Żydów, którzy wynajmowali pokoje w tym
pensjonacie i zaopatrywali się w zapasy żywności,
mając nadzieję na przetrwanie wojny. Niektórzy
z nich posiadali aryjskie dokumenty i uczęszczali do
kościoła.
Sąsiedzi, którzy dowiedzieli się, że niektórzy goście pensjonatu są Żydami, byli szczerze zdumieni,
że Rościszewscy są gotowi ryzykować własne życie
ukrywając Żydów, ale Lech Marian Rościszewski
twierdził i tłumaczył im że jako katolik nie może ich
pozostawić bez pomocy.
- Dom wydawał się bezpieczny, ponieważ prowadząca do niego droga była w fatalnym stanie – były
ogromne wertepy. Z Zabierzowa 6 kilometrów jechało
się do niego pół godziny samochodem. Nie można
było jechać szybko. Polacy i Żydzi, którzy osiedli
w willi „Szaniec” czuli się przez to bezpiecznie. Wcale
się nie ukrywali, chodzili swobodnie po okolicy wspomina pani Janina Rościszewska. W zamian za
8
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dach nad głową oferowali swoje usługi jako nauczyciele. Przeważnie byli to ludzie bardzo wykształceni.
Wszystkiego, co wiem z geografii, nauczyła mnie jedna z pań Berggruen. Mój brat Lech natomiast, który
był w konspiracji, nauczył się niemieckiego, który
umiał perfekcyjnie, tak że w trakcie łapanki udawał
Niemca, oraz angielskiego, który później okazał się
niezbędny w jego pracy architekta.

Złudny spokój
Iluzoryczny spokój skończył się latem czterdziestego drugiego roku. W niedzielę 5 lipca około
ósmej rano niespodziewanie do Doliny Będkowskiej
wjechała niemiecka żandarmeria. Jadący samochód
było widać z daleka. Wszyscy ci, którzy czuli się
zagrożeni uciekli do lasu. Niemcy otoczyli dom.
Żandarmi mieli listę zameldowanych. Spytali się kto
mieszka w domu. Matka pani Janiny jako gospodyni
odpowiedziała, że na dole rodzina, a na górze lokatorzy. Niemcy, mieszkańców piętra zgromadzili
na górnym tarasie, a tych z parteru na dolnym, tak
aby uniemożliwić komunikację między lokatorami.
Z domu udało się wymknąć Lechowi Marianowi
Rościszewskiemu wraz ze starszym synem Lechem
Michałem oraz doktorowi Bierzyńskiemu z dziećmi
– Jasiem i Marysią, którzy ukryli się w pobliskim
lesie. Kilka osób, które udawały katolików, wyszło
do kościoła, w tym m. in. sędzia Eichhorn wraz
z Anną, która była aryjką. W ,,Szańcu” zaś rozpoczęła
się wielogodzinna rewizja, po której Niemcy zabrali
pięć osób pochodzenia Żydowskiego, które były na
piętrze. Jednego z Einhornów, dwie panie Schreiber,
panią Wagner matkę Pawła i panią doktorową Bierzyńską. Ci co byli na dole zostali w domu.
Zaaferowani rabowaniem Niemcy nie zwracali
uwagi na mieszkańców, zadowalając się oświadczeniem pani Marceliny Rościszewskiej, że należą
oni do rodziny. W ten sposób uratowały się panie
Berggruen, Dukatowa z córką Ewą i Pawełek syn
Wagnerów, o którym Janina Rościszewska mówiła,
że jest jej własnym dzieckiem. Mały Pawełek dorastał
z dziećmi Rościszewskich, które traktowały go jak
młodszego brata.
Nie wiadomo, czy była to zaplanowana obława czy
przypadkowa kontrola. Niemcy jeszcze wielokrotnie podczas okupacji najeżdżali Dolinę Będkowską
i dom Rościszewskich. Zachowywano jednak czujność
i o zbliżającym się niebezpieczeństwie lokatorów
„Szańca” zawiadamiali informatorzy wysyłani przez
ludzi ze wsi od sołtysa.
Jak się jednak okazuje, była to zaplanowana wcześniej precyzyjnie, z niemiecką dokładnością akcja
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po wertepach. Pewnego dnia Niemcy zjawili się
eksterminacji Żydów na tym terenie. Ukazała to po
nietypowo wieczorem szukając małego żydka Pawła
dogłębnych badaniach dr Dorota Szczepanowicz
Wagnera. Chłopiec z własnej inicjatywy schował się
w swojej pracy licencjackiej opracowanej w Uniwerw szafie tak, że ani domownicy ani Niemcy nie mogli
sytecie Jagiellońskim i opublikowanej w 2007 roku.
go znaleźć.
Wynika z niej, że nie był to przypadkowy epizod, ale
W okolicy ważna też była rola księdza Proszaka,
krok po kroku przygotowany wcześniej metodycznie
który
był bardzo inteligentną i otwartą na ludzi osobą.
plan wysiedlenia ludności żydowskiej z terenu LandWygłaszał proste kazania o mądrej treści, które dociekomisariatu Kressendorf (Krzeszowic) obejmujący
rały do mieszkańców wsi. Stwarzał atmosferę wzakilka gmin na tym obszarze. zamieszkałym przez
jemnej pomokilkanaście
cy i nie wytysięcy osób
kazywał cech
pochodzenia
ksenofobiczżydowskienych czy ango. Podstatysemickich.
wą tej akcji
Nie milczał
był wydany
też w ważw pierwszych
nych kwedniach lipca
stiach. Był
1942 roku,
autorytetem
rozkaz ze
moralnym.
sztabu SS u.
Ż y d z i
Polizeifuhrep
r
z
etrwali
ra dystryktu
w tym domu
krakowskiedo końca
go – Einsatzwojny. Więkstab Scherner,
szość wróciła
nakazujący
Dolina Będkowska lata trzydzieste
do swoich zaludności żywodów.
dowskiej z tePaweł Wagner po wojnie został z rodziną Rościrenu Landkomisariatu Kressendorf opuszczenia domów
szewskich i traktował rodziców Janiny i Lecha
i przeniesienie się do Skawiny.
Mariana jak własnych. Po wojnie RościszewPo akcji tej, która trwała do końca sierpnia, pozoscy chcieli adoptować chłopca. Jednak w końcu
stała jakimś cudem przy życiu, niewielka ilość Żyzawiadomili o wszystkim Komitet Żydowski
dów. Dawali oni świadectwo tych okrutnych zbrodni
w Krakowie, aby ewentualnie odszukać jego ojca.
oraz osobistych dramatów i tragedii. W większości,
Okazało się, że jego ojciec jest w Izraelu przedsięsą one spisane i udokumentowane przez polskie i żybiorcą i kontaktował się potem z Rościszewskimi,
dowskie ośrodki dokumentujące te sprawy i powinni
proponując im zapłatę za uratowanie syna. Zawsze
z nimi zapoznać się ci, którzy i dla własnych polijednak Rościszewscy odmawiali przyjęcia pieniędzy.
tycznych celów próbują wmanewrować w działania
- Zimą 1946 roku, po małego Pawła Wagnera, któhitlerowskich nazistów tych, którzy bronili Żydów,
ry nadal nosił swoje nazwisko, zgłosili się przedstaich rodaków.
wiciele organizacji żydowskiej. Mieli upoważnienie
Ci co ukryli się przed Niemcami w lesie w DoliJózefa Wagnera, ojca Pawła, który jak się okazało,
nie Będkowskiej, wrócili na noc do „Szańca” gdyż
tuż przed wojną wyemigrował do Izraela - opowiada
Niemcy nie jeździli po nocy po domach, bo bali się
pani Janina. Dla obu stron rozstanie było bolesnym
partyzantów. Dorośli się naradzili. Wszyscy postaprzeżyciem. Pośrednicy na siłę zabrali Pawła od Ronowili zostać w domu oprócz doktora Bierzyńskiego
ściszewskich i wywieźli nielegalnie do Tel-Awiwu.
z dziećmi. Od tej pory sąsiedzi powiadamiali się
Paweł wspomina tą podróż do Izraela jako traumę.
o najeździe Niemców. Było to o tyle łatwe, ponieważ
On nie rozumiał, że był Żydem, że był Holocaust.
najpierw zatrzymywali się u sołtysa, który ich podejOjciec nie nawiązał z nim ciepłej relacji. Nie chciał
mował. W tym czasie na skróty zawsze ktoś biegł do
z nim rozmawiać po polsku i oddał pod opiekę ciotek,
willi i informował, że trzeba się ukryć. Żydzi chowali
których chłopiec się bał. Wymuszono na Pawle naukę
się w lesie w grocie niedaleko willi. Drogą Niemcy
hebrajskiego.
jechali nawet 30 minut. Nie dało się jechać szybciej
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Po pewnym czasie rodzina Rościszewskich dostała paczkę z żywnością i krótką informację „Pawła
otrzymaliśmy”. Potem słuch o Pawle zaginął i aż do
1989 roku nie wiedzieli, co się z nim dalej działo. Dopiero w 1989 roku Paweł niespodziewanie zadzwonił
do rodziny Rościszewskich do Krakowa, ponieważ
w dokumentach po zmarłym ojcu znalazł ostatni adres
ich zamieszkania. Niebawem przyjechał do Krakowa.
Wszyscy płakali podczas spotkania. Paweł klęknął
przed przyszywaną matką i objął ją za kolana. Nikt
nie wstydził się łez.
Syn Janiny Rościszewskiej-Krawczyk nagrał
wydarzenie na taśmie wideo. Paweł zabrał nagranie
do Izraela. Tam oglądała je Janina podczas swojej
wizyty w Izraelu w październiku 1994 roku, gdzie
pojechała tuż po śmierci rodziców, aby zasadzić
drzewko oliwne „Sprawiedliwych Wśród Narodów
Świata”. Paweł jak dorósł wyjechał do USA na studia
i zmierzał tam osiąść. Poznał jednak swoją przyszłą
żonę stewardessę, która urodziła się w Izraelu, i która
postawiła warunek, że jeśli Paweł chce żyć z nią to
musi wrócić do Izraela i wrócił.
W okolicy ukrywało się jeszcze kilka żydowskich
rodzin. Wszyscy Mieszkańcy Będkowic znali prawdę,
nikt jednak ich nie zdradził. Kiedyś tylko przyszedł do
nich chłop z sąsiedniej wsi, który ich zaszantażował,
że jeśli nie dadzą mu pieniędzy to wyda, że ukrywają
Żydów. Dał rodzinie czas na zdobycie pieniędzy. Brat
Janiny, który działał w partyzantce powiadomił o tym
swoich zwierzchników z Armii Krajowej i KEDYW-u, a oni się nim zajęli. Za taki podły czyn obowiązywała tylko jedna kara i wyrok wykonano. Więcej się
to nie powtórzyło i od tego czasu był spokój.

Sprawiedliwi uhonorowani
Dopiero po latach Rościszewscy dowiedzieli
się, że Paweł nie dostał ani jednego listu wysłanego
przez nich z Polski. Dopiero po śmierci jego ojca,
jego druga żona przekazała swojemu pasierbowi listy
i wszystko co, przysłano mu z Polski. Po ich otrzymaniu Paweł skontaktował się ze swoimi opiekunami
i przyjechał do nich, aby powspominać czasy,
o których prawie zapomniał. To on wystarał się dla
rodziny Rościszewskich o tytuł i medal ,,Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”, który przyznawanym
jest przez Instytut Pamięci Yad Vashem w Izraelu
osobom, które nie będąc Żydami, podczas II wojny
światowej bezinteresownie ratowały ludność żydowską .W dniu 15 stycznia 1990 roku Yad Vashem nadał
Janinie i Lechowi Marianowi Rościszewskim oraz ich
dzieciom, Michałowi i Janinie, Medale Sprawiedliwi
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Wśród Narodów Świata. Lech Marian Rościszewski zdołał jeszcze osobiście odebrać w 1990 roku
to wyróżnienie. Po śmierci rodziców w 1994 roku
pani Janina teraz dwojga nazwisk Rościszewska-Krawczyk pojechała do Izraela, aby w ich i swoim
imieniu zasadzić drzewko oliwne w ogrodach Yad
Vashem na jednym ze wzgórz Jerozolimy. Przez kilka
dni była też gościem swojego przyszywanego brata
i jego rodziny, z którymi pozostaje dalej w kontakcie
telefonicznym i listownym.
- Jeśli chodzi o losy innych ukrywających się, to
pani Dukatowa vel Schenberg z córką Ewą mieszkała
jakiś czas w Krakowie. Gdy córka odnalazła męża,
wyemigrowała razem z matką do Stanów. Przez lata
do swoich opiekunów w imieniu pani Zofii pisał jej
mąż, gdyż ona sama popadła w depresję. Dopiero
wiosną 2000 roku pani Janina zaczęła ponownie
otrzymywać listy od pani Zofii. Córka pani Dukatowej Ewa, która podjęła korespondencję, nosiła się
z zamiarem przyjazdu do Polski. Czy przyjechała nie
wiem. Panie Berggruen wróciły do swojego mieszkania przy ulicy Karmelickiej. Rodzina Rościszewskich
utrzymywała z nimi kontakt do końca ich życia. Nic
natomiast nie wiadomo o losach pana Eichhorna
i jego przyjaciółce Annie.
Ten tragiczny epizod okupacyjny, w którym Rościszewscy wykazali swój szacunek dla bliźnich,
ratując obcych dla siebie Żydów, nie bacząc na swoje
ogromne zagrożenie, w tym i swojego życia, jest
świadectwem, że Polacy stali po stronie tych, którzy
szanowali życie ludzkie, niezależnie od tego kim byli.
Ten przykład powinien przemówić do tych, którzy nie
znając takich historii nie doceniają tego, co Polacy
zrobili dla ratowania Żydów.
Ten mroczny czas zakończył się w Dolinie Będkowskiej 16 stycznia 1945 roku, kiedy po parogodzinnej bitwie z Niemcami, zajęli ją Rosjanie. Przez
rok działał w „Szańcu” Uniwersytet Ludowy założony przez Lecha Marina Rościszewskiego. Potem
Dom Rościszewskich opustoszał. Rozjechali się ci,
którym udało się przetrwać i doczekać końca wojny.
Właściciele „Szańca” przenieśli się do Krakowa.
Rościszewscy podjęli pracę, a dzieci, w tym i Paweł
Wagner, naukę.
Zabudowania gospodarskie w Dolinie Będkowskiej przetrwały do początku XX w., później były
częściowo rozbierane, a „Szaniec” spłonął w roku
1990. Rościszewscy spoczywają na cmentarzu parafialnym w Będkowicach.
Tadeusz Wojtaszek
tadeusz.wojtaszek@ambar.pl
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Brzoskwinia to nie ogród botaniczny
Pan Janusz Ciejek mieszka w Brzoskwini. Jego
przodkowie żyli tu od ponad 200 lat. Teraz, gdy
zrodził się pomysł nadania nazw ulicom w tej miejscowości, pan Janusz zaprotestował. Uważa on, że
zaproponowane nazwy nie mają żadnego związku
z używanymi tu od pokoleń określeniami miejsc
i dróg. Chce, by zachować te tradycyjne określenia
jako nazwy, które mają zostać nadane ulicom. Zaproponował, by mimo zgody zebrania wiejskiego
nie podejmować na Sesji Rady Gminy w dniu 26 II
2018 uchwały o nadaniu nazw ulic, by jeszcze raz
przeanalizować proponowane nazwy.
Brzoskwinia obchodzić będzie niedługo 700-lecie
istnienia. Pierwotne nazwy wsi brzmiały: Woskyna,
Wroskina, Brzoskina, Broskinia, a w 1581 roku odnotowano: Brzoskwinia. W materiałach źródłowych
pierwsza wzmianka o wsi Brzoskwinia pojawia się
w 1325 roku na dokumencie mówiącym o lokacji
wsi Zalas koło „Woskyni”. Wynika z tego, że lokacja Brzoskwini miała miejsce przed rokiem 1325.
Potwierdzają to również badania archeologiczne, dostarczając materiału w postaci wczesnośredniowiecznej ceramiki datowanej już na XII wiek.
W XIV wieku Brzoskwinia była własnością szlachecką, a pierwsza wzmianka o jej właścicielu
Marcinie Rupie herbu Topór udokumentowana jest
w 1388 roku. Od momentu lokacji aż po lata 30-te
XVII stulecia wieś należała wyłącznie do spokrewnionych ze sobą rodzin herbu Topór. W II połowie
XIX wieku Brzoskwinia liczyła ponad 400 mieszkańców. Obecnie zameldowanych jest tu 950 osób.
Miejscowość, która może poszczycić się taką
wielowiekową historią powinna zadbać o spuściznę i tradycyjne nazewnictwo. Janusz Ciejek podaje przykład nazwy Tresmaki, która nie pojawia się
w projekcie uchwały o nazwach ulic, a to dawne
określenie miejsca, „gdzie szumią trzciny”. Podobnie jest ze Starą Konopówką – to część wsi, gdzie
dawniej uprawiano konopie, z których wyrabiano
powrósła i konopne sznury. W projekcie nie znalazła się też Januszówka – nazwa do dziś używana,
a pochodząca od nazwiska rodziny Janusów. Mówi
się też o Dziezówce – części wsi. Pan Janusz dowiedział się, że to nazwa związana z jego rodziną;
jego babcia nosiła panieńskie nazwisko Dzieza.
W projekcie nie uwzględniono również nazw: Dąbrowa, Dąbrówka – a tak określa się w Brzoskwini
pewne osiedla czy części wsi. Warto także zachować nazwę Koziary – mówi pan Janusz – pochodzi
ona od folwarku wzmiankowanego w dokumentach

w 1791 roku.
W projekcie znalazły się natomiast nazwy ulic
pochodzące od gatunków drzew – podobnie jak
w innych miejscowościach gminy Zabierzów, są to
np. Akacjowa, Sosnowa, Klonowa, Brzozowa, Lipowa, Modrzewiowa, Dębowa.
- Brzoskwinia to nie ogród botaniczny, żeby miały tu dominować takie nazwy – twierdzi Janusz Ciejek. Nie podoba mu się też propozycja nazwania ulicy Szkolną. „Szkolna” istnieje już w siedmiu miejscowościach gminy Zabierzów, czy u nas musimy
to powtórzyć? Czy na wsi chodziło się na spacery?
Dlaczego chcemy mieć – jak w dużych miastach ulicę Spacerową?
Wnosi on też o upamiętnienie lokalnych bohaterów walk o niepodległość poprzez nadanie ulicom
ich nazwisk. W Brzoskwini powinien zostać uhonorowany Tadeusz Skołuba, nauczyciel, pszczelarz
z zamiłowania, absolwent szkoły weterynaryjnej,
który znany był w okolicy z tego, że ratował chore
zwierzęta i nie brał za to żadnych pieniędzy. Najpierw piechotą, a potem na motorowerze docierał do
odległych wsi. Powinniśmy też pamiętać – mówi o dawnych mieszkańcach tych okolic, którzy wcieleni do armii austriackiej lub rosyjskiej, po powrocie z pierwszej wojny, bez wahania poszli znowu na
wojnę bolszewicką, by walczyć o wolną Polskę.
Po ponownej konsultacji z mieszkańcami, sprawa nazw ulic w Brzoskwini omawiana będzie na kolejnej Sesji Rady Gminy Zabierzów.
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W naszym kąciku „Czas dla seniorów”, piórem jego przewodniczącej Barbary
Golińskiej prezentujemy kolejny Klub Seniora.

Klub Seniora w Zabierzowie
Powstał w 1999 roku z inicjatywy, dziś już nie żyjącego Stefana Łęskiego. Aktualnie Klub Seniora liczy
49 członków. W marcu 2002r. funkcję przewodniczącej Klubu powierzono mojej osobie, którą to funkcję
sprawuję do chwili obecnej. Obszar naszej działalności
jest bardzo rozległy; organizujemy imprezy okolicznościowe, takie jak: opłatki, śledziówki, andrzejki, bale
karnawałowe, dni seniora, wianki, topienie Marzanny,
spotkania w plenerze przy grillu i muzyce, powitanie
wiosny, pożegnanie lata itp. Na niektóre z tych imprez
zapraszani są mieszkańcy DPS-ów z Karniowic, Więckowic, Klubu Seniora „Pod Złotym Dębem” z Witkowic i Stowarzyszenia „Akolada Izdebnicka”, a także
szeroka społeczność zabierzowska. Bierzemy udział
w różnych imprezach i konkursach organizowanych
przez SCKiPG Zabierzów, DPS-sy, a także Stowarzyszenie Homini et Terrae i Jurajską Izbę Gospodarczą.
Reprezentujemy Zabierzów podczas dorocznych
dożynek gminnych.
Bardzo dużym powodzeniem cieszą się wycieczki
do ciekawych miejsc, zwiedzamy wtedy zabytki i muzea. Organizujemy również wyjścia do kina, teatru i.t.p.
Niektórzy członkowie Klubu korzystają z gimnastyki rehabilitacyjnej na sali i w basenie, natomiast
wszyscy korzystają z różnego rodzaju poradnictwa,
uczestniczą w prelekcjach, wernisażach, wieczorach
autorskich i.t.p.
Ósmy rok działa Zespół Teatralno-Satyryczny, który
przygotowuje inscenizacje, scenki kabaretowe i piosenki na różne imprezy, często wyjeżdża z przedstawieniami poza teren Zabierzowa, między innymi do
Dziennych Domów Opieki Społecznej w Krakowie, do
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Pasternik-Maluty”, do Izdebnika, Suchej Beskidzkiej, Kęt
i Michałowic, a także na Słowację. Klub nasz brał
udział w pięciu Małopolskich Przeglądach Scenicznych Klubów Seniora, oraz w jednym ogólnopolskim.
Możliwość uczestniczenia w tego rodzaju imprezach
pobudza seniorów do wzmożonej aktywności, co
w konsekwencji sprawia, że mimo faktu, iż przybywa
nam lat, to wciąż czujemy się młodzi.
Klub nasz współpracuje z Fundacją Miejsc i Ludzi
Aktywnych „Mila” biorąc udział w różnych wyjazdowych warsztatach i szkoleniach.
Od roku 2010 przygotowuje Jasełka nie tylko dla zabierzowskiej publiczności, lecz z przedstawieniem tym
odwiedził DPS w Karniowicach, DPS w Więckowicach
a nawet Klub Seniora w Myślenicach. W roku bieżącym na przedstawienie przyjechała 50-osobowa grupa
seniorów z Krakowa. W projekt ten włączone są dzieci
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ze szkoły podstawowej, jak również starsza młodzież.
Przez 4 lata Mikołaj – senior wraz ze swoją świtą
odwiedzał najmłodszą grupę dzieci w Akademii Piłkarskiej w Zabierzowie, obdarowując je drobnymi upominkami.
Od 6-ciu lat Klub Seniora jest głównym organizatorem i zarazem pomysłodawcą Orszaku Trzech Króli
w Zabierzowie, w którym licznie uczestniczą mieszkańcy Zabierzowa ( i nie tylko) wraz z całymi rodzinami.
Wszyscy członkowie Klubu spotykają się raz
w miesiącu na zebraniach ogólnych, (zwykle w ostatni czwartek m-ca), a ponadto w zależności od potrzeb
odbywają się próby teatralne i wokalne dwa razy
w tygodniu. Również w mniejszym gronie, w różnych
dniach tygodnia, odbywają się spotkania tzw. warsztaty
artystyczne, na których nasi członkowie tworzą obrazy
i bukiety z zasuszonych kwiatów, traw i liści, kwiaty
z bibuły, stroiki świąteczne, malują obrazy, itp. Prace
te eksponowane były na wystawie z okazji jubileuszu
X-lecia i XV –lecia naszego Klubu, oraz zorganizowany był też wernisaż w bibliotece „Pod Aniołem” w Zabierzowie. Przedmioty te i robione na bieżąco przekazywane są na akcje charytatywne, m.in. organizowane
także przez nasz Klub.
Prowadzimy obszerną kronikę Klubu, udokumentowaną fotografiami ze wszystkich ważniejszych wydarzeń klubowych a także wycinkami prasowymi na
temat działalności Klubu. Kompletujemy płytki z filmami i zdjęciami z imprez klubowych.
Posiadamy własny fanpage w serwisie społecznościowym Facebook, oraz od października 2016 roku
własną stronę internetową, dostępną pod adresem www.
klubseniorazlotajesien.pl
Jak z powyższego wynika, członkowie Klubu Seniora „Złota Jesień” w Zabierzowie nie mają czasu na
nudę. Zatem zachęcam starszych mieszkańców Zabierzowa (60+) do włączenia się w nasze szeregi i zapewniam, że każdy znajdzie możliwość rozwijania swoich
pasji życiowych, co niewątpliwie wpłynie na wzrost
poczucia własnej wartości, a także pozwoli na czerpanie z tego rodzaju działalności zadowolenia i satysfakcji, tym bardziej, że od czasu utworzenia przy Samorządowym Centrum Kultury stanowiska koordynatora ds.
aktywizacji seniorów, otworzyły się nowe możliwości
korzystania z bardzo różnorakiej oferty imprez i zajęć
dla seniorów.
Od stycznia br. siedzibą naszego Klubu jest lokal
przy ul. Kolejowej 11.
Barbara Golińska
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KWIECIEŃ 2018
w SCKiP Gminy Zabierzów,
ul. Szkolna 2,
32-080 Zabierzów,
tel. 12 285 11 79

4 kwietnia Centrum Kultury organizuje dla
seniorów z Gminy Zabierzów wyjazd na spektakl „Sarenki” do Teatru Ludowego /Scena pod
Ratuszem/. Zainteresowane osoby prosimy
o kontakt z Koordynatorem ds. Seniorów lub z Sekretariatem SCKiPGZ.

6 kwietnia zapraszamy na godz. 18.00 na koncert
Aloszy Awdiejewa oraz Artystów Kabaretu Piwnica Pod Baranami, który odbędzie się na Sali widowiskowej
SCKiPGZ. Bilety do nabycia w Sekretariacie (cena 40 zł ).
13 kwietnia, w Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, o godzinie 18:00 odbędzie się w Centrum Kultury
pokaz filmu o tematyce historycznej, wyświetlany w ramach cyklu wydarzeń pt. Droga do wolności. Seans
rozpocznie się krótkim komentarzem historycznym. Wstęp wolny.
Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów zaprasza do udziału w konkursie plastycznym „W podróży
do…”. Podróż może być szeroko pojmowana, ujęta w sensie filozoficznym, rozumiana jako droga w głąb
siebie oraz ta, odbywająca się w naszej wyobraźni. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z terenu
gminy Zabierzów. Termin składania prac upływa 20 kwietnia. Szczegóły i regulamin konkursu dostępne
w Sekretariacie SCKiPGZ.
SCKiPGZ oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Zabierzowie ogłasza III Gminny Konkurs Historyczny im.
Witolda Pileckiego pt. Ta co nie zginęła - 100 lat Niepodległej Polski. Konkurs adresowany jest do uczniów
szkół podstawowych z terenu gminy Zabierzów. Szczegóły w SCKiPGZ.
Zapraszamy serdecznie do udziału w wydarzeniach!
Szczegóły dostępne są na stronie internetowej: http://sckipgz.zabierzow.org.pl oraz FB.
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Z bibliotecznej półki

Rozmowy z sumieniem
Siedzę sam. Od kilku dni pies z kulawą nogą do mnie nie zajrzał.
Na szczęście radzę sobie jeszcze jakoś, choć coraz trudniej pozbierać
się rano. To tak, jak było z moją mamą. Trwało dość długo, zanim się
rozruszała. Prosiła mnie często, żebym wpadł przed pracą i pomógł
jej trochę. No, wpadałem. Raz, dwa razy w miesiącu. A co ona sobie
myślała? Że ja mam czas? Przecież miałem rodzinę, dzieci pracę.
A towarzystwo też, z którym przecież od czasu do czasu trzeba było
się spotkać. Człowiek uharowany, to jak miałem jeszcze matką się
zajmować?
- Zrób mi zakupy, prosiła.
No to robiłem. Prawie każdą niedzielę spędzaliśmy z Alą i dziećmi czas
w galeriach. Nakupiłem, co uważałem. A ona na to, że nie to, co chciała,
że za dużo. Co?! Zawsze jej było źle.
Teraz zaczynam rozumieć, dlaczego. Jeść już nie wszystko mogę,
a i apetyt nie ten, co dawniej. Kupię czasem czegoś więcej, to się
zepsuje albo idzie na żarcie dla bezdomnych kotów. Wyrzucone pieniądze. No cóż, życie...
Albo spacery, o które czasem prosiła. Kiedy? Wieczorem, jak ciemno?
Całe popołudnia zajęte: a to coś dorobić na boku, a to dzieci odwieźć
na dodatkowe zajęcia, a to popatrzeć w telewizor, posiedzieć przy
komputerze. No to kiedy ten czas znaleźć?
Zabraliśmy mamę parę razy do galerii. To też spacer i rozrywka, takie
dwa w jednym. Ho, ho, jeszcze jaka rozrywka. Wesoło, muzyczka
gra, kolorowo. A ona – zmęczona. Chce do domu. Że chciałaby
z wnukami posiedzieć, pogadać, poopowiadać im, jak się dawniej żyło.
A co ich to obchodzi, jak się dawniej żyło? Trzeba do przodu, a nie
o przeszłości myśleć!
O, ktoś przyszedł, drzwi otwiera. Pewnie synek albo wnuczek.
No, nareszcie, jest synek, Antoś mój kochany.
- Cześć, tato.
- Dzień dobry, Antosiu. Co u was? Tak długo nikogo z was nie było.
Stało się coś?
- A co się miało stać?
- No, może kto chory, albo co?
- Nieeee, spoko, w porządku.
- Dlaczego się nie pokazujecie?
- Myślisz, że mamy czas? Ja pracuję, Ala ciągle poza domem, dzieci
w szkole, zajęcia dodatkowe. Głowa mała na to wszystko.
- No ja wiem, ale obiecaliście mi jakiś krótki wyjazd albo chociaż
wspólny spacer.
- Co ty, tato. Przecież mówię, że nie mamy czasu. Jak pojechałeś z nami
do galerii to narzekałeś, że cię to męczy, że to żaden spacer.
- Zakupy mi obiecaliście.
- No nie, tego już za dużo. Jak ostatnio kupiliśmy ci pół sklepu, też
narzekałeś, że nie to, co chciałeś, że za dużo. Wiesz, tato, wkurzasz
mnie. Lecę do domu.
- Zostań chwilę, pogadamy, poopowiadam ci coś, jak dawniej się żyło...
- No, co ty. Może innym razem. Dzisiaj nie mam czasu. Idziemy do
kina. Spadam, cześć!
- Do widzenia, Antosiu. Dziękuję, że przyszedłeś. Wpadaj częściej.
I tyle go widziałem. Znów siedzę sam i myślę o naszej rozmowie. Skąd
ja to wszystko znam? Tak, jakbym stanął sam przed sobą.
Ale przecież ja się starałem. Odwiedziny u mamy, zakupy, spacery.
Za co mnie teraz to spotyka?
Chyba gdzieś popełniłem błąd.....
Hanna Czaja-Bogner
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...czyli co słychać
w literackim świecie…

Książki,
które dobrze się czyta
Wszystkich zabieganych i zmęczonych
smutkiem codziennego życia zapraszam do
małej miejscowości Malownicze w której
Magdalena Kordel lokuje fabułę swoich
powieści. Bohaterowie książek przybywają do górskiego miasteczka na skutek
trudnych przeżyć i szukają bezpiecznego
dla siebie miejsca: np. młoda archeolożka
Róża („Okno z widokiem”) chce odpocząć od intrygi, której była ofiarą, Majka
(„Uroczysko”) ucieka w Sudety po zdradzie
i porzuceniu przez męża. Książki Magdaleny Kordel pokrzepiają, są pełne pozytywnej energii i ciepła. Przeczytasz jedną
i już przepadłaś, bo będziesz chcieć więcej
i więcej… to książki do których chce się
wracać i o których myśli rozjaśniają smutny
dzień, a bohaterowie przywiązują do siebie
jak najlepsi przyjaciele. W serii Malownicze ukazały się min: „Wymarzony dom”,
„Wymarzony czas”, „Tajemnica bzów”,
„Nadzieje i marzenia”.
Następną autorką, której książki chciałabym
polecić to Krystyna Mirek, w cyklu „Willa
pod kasztanem” zaprasza nas całkiem niedaleko, bo do Krakowa… na cichą uliczkę,
do starej willi w której mieszka starsza
samotna pani i do niewielkiego domku
w którym mieszkają młodzi ludzie - rodzeństwo Łaniewskich. Poznajemy historię
trzech rodzin, ich tajemnice, niedopowiedzenia, konflikty i tragedie. Oczywiście
jest i miłość, ta piękna, ale jest i taka, po
której pozostało cierpienie i puste miejsce.
Są emocje, niezrozumienie, radość, ale
i przede wszystkim jest wiara w człowieka.
Z literatury poza beletrystycznej polecam
min: „Księżyc z Peweksu. O luksusie
w PRL” – Aleksandry Boćkowskiej, „Syrop
z piołunu. Wygnani w Akcji Wisła” – Pawła
Smoleńskiego, „Miasto cierni. Największy
obóz dla uchodźców” – Bena Rawlence,
„Za tamtą górą” – Antoniego Kroha, „Białowieża szeptem” Anny Kamińskiej…
i oczywiście wiele jeszcze innych tytułów,
których nie sposób wymienić w tak krótkim
tekście.
Elżbieta Mazur,Biblioteka w Balicach

Znad Rudawy
Miesięcznik Gminy Zabierzów
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ONI honorują
Zabierzowską Kartę Dużej Rodziny
dodatkowe informacje na stronie www.rodzina.zabierzow.org.pl

Ogród Janka
To coś więcej niż Centrum Ogrodnicze
– łączy nas pasja do roślin

Zapraszamy od poniedziałku do soboty do
skorzystania z naszej bogatej oferty:
Drzewka i krzewy owocowe

Rozsady kwiatów i warzyw

Drzewka i krzewy ozdobne

Nawozy i odżywki

Drzewka dekoracyjne

Środki pielęgnacji roślin

Nasiona warzyw i kwiatów

Kora, ziemia i torf

Nasiona ziół, traw i kiełek

Narzędzia ogrodnicze

Róże, byliny, kłącza
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Bu
urów
Burów
Zabierzów
Aleksandrowice
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Szczyglice

Podkamycze
Balice

Kraków

Polub nas na
facebooku:
www.facebook.pl/
ogrodjanka

A4

Morawica

Lotnisko w
Balicach

www.ogrodjanka.pl | Tel. 601 070 266
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