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Schrony w Młynce i Rudawie

By nie zapominać o tragicznej historii

Mieszkańcy Rudawy z prezesem Dariuszem Pstusiem
(w środku) rozmawiają o wyposaŜeniu schronu
Dwa odkryte schrony w gminie Zabierzów

- w Rudawie i Młynce moŜna było zwiedzać w sobotę, w ramach I Pikniku Fortecznego.
Poniemieckie obiekty odkryło i uporządkowało Małopolskie Stowarzyszenie Miłośników Historii
"Rawelin" w Krakowie. Prezes Dariusz Pstuś marzy, aby wszystkie schrony doprowadzone były do
takiego stanu jak te, ale wie, Ŝe nie jest to moŜliwe ze względu na brak pieniędzy.
Uporządkowanie jednego obiektu kosztuje około 25 tys. zł. Praktycznie wszystkie prace wykonali
członkowie stowarzyszenia. Schrony były przysypane ziemią, zarośnięte i w fatalnym stanie, np.
ten w Młynce zalany był wodą. Na ścianie przy wejściu na fotografiach udokumentowano prace
miłośników historii w czasie renowacji schronów. Obok umieszczono zdjęcia takich obiektów w
innych krajach, np. we Francji, gdzie stanowią one swoiste muzea. Na razie takie jednodniowe
muzeum czynne było w Rudawie. Eksponaty zgromadzone w nim będą tu przywoŜone raz w
miesiącu w okresie pozazimowym.
Z uporządkowania schronów cieszą się młodzi mieszkańcy Rudawy. - Pamiętam, jak kiedyś
bawiliśmy się tu w dzieciństwie w wojnę. Oczywiście zawsze zwycięŜali Polacy - wspomina Michał
Całek. Jego młodsi koledzy, uczniowie i studenci: Tomasz Całek, Sebastian Ćwierz, Adam Miazga nie spędzali tu czasu na zabawach, ale są zadowoleni, Ŝe schron został uporządkowany. Będą
zachęcać swoich rówieśników do odwiedzania tego miejsca, by nie zapominać o tragicznej historii
ich dziadków.
W tym rejonie są 24 takie schrony. Obiekty te wchodziły w skład linii umocnień, budowanej przez
Niemców w drugiej połowie 1944 r. Większość znajduje się na prywatnych posesjach. Na
niektórych stoją domy i garaŜe. Są teŜ pod blokami mieszkalnymi. Dwa uporządkowane są na
komunalnych działkach i gmina na prace przy nich - w ramach konkursowego grantu - przekazała
3 tys. zł. - Będziemy wspierać takie działania, bo schrony są elementem waŜnej dla Polski historii.
Stanowią teŜ atrakcję turystyczną - powiedział wicewójt gminy Wojciech Burmistrz.
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