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ul. Cechowa 63 
tel. 12 651 44 44, 506 151 872
e-mail: biuro@consil.pl 
www.consilium.net.pl

usługi księgowe  
– doradztwo podatkowe

rozliczenia roczne  
– weryfikacja bilansów

mgr bogusław cora
biegły rewident

Biuro Rachunkowe 

20lat
tradycji

Biura do wynajęcia: 600 880 870   

PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE  
u motocykle – samochody do 3,5 T  

u pojazdy zasilane gazem  
u pojazdy sprowadzone z zagranicy 

u badania powypadkowe

ul. Wielicka 250
czynne:  

pn. – pt.:  8 – 18 sob.: 8 – 14  

tel. 12 288 04 10 i 12 288 05 00

SUPER PROMOCJE !!!
dotyczy: klientów indywidualnych

do 31.03.2012 r.

Okna drewniane 
Firmy STOLBUD WŁOSZCZOWA  

RABAT 12%

Okna PCV
Firmy DRUTEX 
białe oraz kolor

RABAT 32%
Bramy segmentowe UniPro
Firmy WIŚNIOWSKI

RABAT 20%

 Drzwi zewnętrzne drewniane 
 Firmy STOLPAW

                                                       RABAT 10%

Drzwi z kolekcji SEMPRE-LUX
Firmy POL-SKONE

RABAT 10%

Kraków, ul. Wielicka 87, tel/fax: 12/656-53-97, 510-261-703 
email: wielicka@drewexkrakow.pl, www.drewexkrakow.pl

Kraków, ul. Dr Judyma 2/róg Zakopianki, 513-100-231
tel/fax: 12/276-19-10, email: judyma@drewexkrakow.pl

w naszych salonach najwięcej zobaczysz – najtaniej kupisz
*przy zleconej usłudze remontowo-budowlanej roboty wraz z wykorzystanymi materiałami z 8% stawką VAT dla budownictwa mieszkaniowego (odpowiedni kod PKOB)
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Okna drewniane (stOlbud włOsZcZOwa)  RaBaT 12%

Okna PcV białe i kolorowe (drutex) RaBaT 36%

bramy segmentowe uniPro (wiśniOwski)  RaBaT 20%

drzwi zewnętrzne drewniane (stOlPaw)  RaBaT 10%

drzwi z kolekcji semPre-lux (POl-skOne)  RaBaT 10%

SuPER PRomoCJE !!!
dotyczy klientów indywidualnych do 31.03.2012 r.

  PRofESJoNaLNy oBmIaR I moNTaż
SUPER PROMOCJE !!!

dotyczy: klientów indywidualnych
do 31.03.2012 r.

Okna drewniane 
                                          

 RABAT    12%
  Okna PCV białe i kolor
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Bramy segmentowe UniPro

 RABAT     20%
 Drzwi zewn. drewniane 
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 Drzwi SEMPRE-LUX           

 RABAT    10%  
Kraków, ul. Wielicka 87, tel/fax: 12/656-53-97, 510-261-703 
email: wielicka@drewexkrakow.pl, www.drewexkrakow.pl 

    w naszych salonach najwięcej 
                                                      *przy zleconej usłudze remontowo-budowlanej roboty wraz z wykorzystanymi materiałami z

 Profesjonalny 
OBMIAR I MONTAŻ

Ponadto:
do 
ogrodu

  Kraków, ul. Dr Judyma 2/róg Zakopianki, 513-100-231
  tel/fax: 12/276-19-10, email: judyma  @drewexkrakow.pl  

   zobaczysz – najtaniej kupisz  
 8% stawką VAT dla budownictwa mieszkaniowego (odpowiedni kod PKOB)

ciesz się  
8% VaTEm*

W NaSZyCh SaLoNaCh  
NaJWIęCEJ ZoBaCZySZ – NaJTaNIEJ KuPISZ

*przy zleconej usłudze remontowo-budowlanej roboty wraz z wykorzystanymi materiałami 
z 8% stawką Vat dla budownictwa mieszkaniowego (odpowiedni kod PkOb)

nowe godziny otwarcia 
stacji kontroli pojazdów! 

pn. – pt. 7 – 21, soB. 8 – 14

kliMatyzacja – naprawa • obsługa • dezynfekcja układu wentylacji
sklep– części zamienne, oryginały i tańsze zamienniki

hurt - detal

Najlepsze jaja 
w KraKowie!

30 lat tradycji

zapraszamy do Naszych sKlepów:
ul. Koletek 9, os. 2. Pułku Lotniczego

poN. - pt. 9 - 17, sob. 8 - 12             Kom. 602 513 956

Nowo otwarty: ul. Łużycka 22 (przy ul. Karpińskiego)

RestauRacja 
PaRkowa 

Swoszowice, ul. Kąpielowa 70 
Tel 12 254 78 45, 12 654 71 91

zaPRaszamy 
na dancingi
w śRody i soboty

Wesołych Świąt

SERWIS  
u specjalizacja Opel - serwis pogwarancyjny

u naprawa wszystkich marek pojazdów
u komputerowa diagnostyka silnika wszystkich marek

u serwis ogumienia - serwis klimatyzacji
u naprawy blacharsko-lakiernicze

CZARDASZ
Restauracja

Smaczna kuchnia polsko−węgierska!

Kozłówek, ul. Wolska 2 (wjazd od Wielickiej)
Informacje i rezerwacja: tel. 012 657 62 13

   wesela, chrzciny, komunie i inne imprezy okolicznościowe
 obiady abonamentowe  PrzyStęPne ceny! 

 zioła  sprzęt medyczny 
 opatrunki  kosmetyki 

Serdecznie zapraSzamy:
pon. - pt. 10-18, sob. 9-13

tel. 12 657 67 58
os. Piaski Nowe, ul. Łużycka 73c

„MEDI-ZIÓŁKO”

NOWY SKLEP
MEDYCZNO-ZIELARSKI

haki holownicze
mechanika ogólna
12 657 23 75, 513 096 771
PiomaR, kozłówek, ul. Polonijna 1

dla stałych 
klientów 
RaBaty

tłumiki

Radosnych świąt  
Zmartwychwstania Pańskiego
wiary i nadziei na lepsze jutro

wiosennego uśmiechu na co dzień
życzy redakcja „Wiadomości”
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rozjechany chodnik
Zwracam się z uprzejmą prośbą o podjęcie interwencji 

oraz podgląd części ul. Nowosądeckiej, tj. od przystanku 
początkowego linii 164 do skrzyżowania Nowosądecka – 
Łużycka – Witosa. Chodnik po tej stronie jest częściowo 
wyłożony równymi płytami, ale powstało kilka budynków, 
chyba prywatnych, gdzie są różne firmy (…), lecz chodnika 
chodnika dla zwykłych pieszych nie ma. Dziura na dziurze, 
z wodą, śniegiem, błotem. Chodnik ten jest w katastrofal-
nym stanie, nie nadaje się do użytki dla pieszych. Nad-
mieniam, że dużo osób z niego korzysta, choćby pacjenci 
przychodni przy Białoruskiej. Po 
drugiej stronie ulicy chodnik jest 
równy, ale to droga rowerowa. 
Niestety, chcąc przejść na tamtą 
stronę, trzeba dojść do świateł. 
Bardzo proszę w imieniu miesz-
kańców i pacjentów przychod-
ni o podjęcie interwencji. Straż 
Miejska nie podejmuje żadnych 
działań. 

(nazwisko i imię  
do wiadomości redakcji)

Od redakcji:
Zamieszczone zdjęcia mówią same za siebie. Chod-

nik został przez lata rozjeżdżony przez samochody do-
stawcze oraz osobowe, dojeżdżające do sklepów i za-
kładów usługowych przy ul. Nowosądeckiej. Dojazd do 
nich po stronie ul. Białoruskiej jest niewystarczający 
i niefunkcjonalny, więc jakby go nie było. Naprawa 
chodnika leży w gestii zarządcy, czyli Gminy Miejskiej 
Kraków, ale odpowiedzialność za zniszczenie pono-
szą właściciele sklepów i zakładów. Na równi z nimi 
mandatami Straży Miejskiej karani są klienci (za na-

ruszenie zakazu postoju, więc 
przejeżdżają chodnik i stają 
pod oknami). ZIKiT nie chce 
się podjąć kosztowej napra-
wy, skoro to i tak będzie zaraz 
zniszczone. Ciekawe, kto dał 
zgodę na tak zaprojektowa-
ne domy przy głównej drodze 
z przeznaczeniem na działal-
ność gospodarczą. Bez zgody 
UMK i ZIKiT nie byłoby to  
możliwe.

 Wzdłuż ul. Nowosądec-
kiej, po stronie targowiska 
„Manhattan”, zasadzono je-
sienią alejkę drzew. Jak się 
przyjmą, przybędzie trochę 
zieleni między naszymi bloko-
wiskami. Tymczasem trzeba 
odnotować, że uschło parę 
cennych lip wzdłuż ul. No-
wosądeckiej przy dojeździe 
do Wielickiej. Swego czasu 
rzecznik ZIKiT zapewniał 
(nawet na naszych łamach), że w razie uschnięcia drzew 
będą reklamować u wykonawcy. Nasadzenia są też wi-
doczne u zbiegu ul. Turowicza i Herberta, po stronie Ła-
giewnik. Z tym że nie obyło się bez aktów wandalizmu, 
czyli złamania wierzchołka młodego drzewka (brzozy).

 Na Kurdwanowie, przy 
ul. Żaka róg Storczykowej, 
jest skrawek „ziemi niczy-
jej”, nie uprzątnięto go 
nawet na wiosnę. Aż się 
prosi, aby tam zrobić este-
tyczny skwer.

 Ta rudera po kiosku 
przy ul. Nowosądeckiej 
róg Włoskiej na szczęście 
już zniknęła z naszego 
dzielnicowego krajobrazu.

 Ulica Prosta w Proko-
cimiu doczeka się „pro-
stych”, czyli nie wykośla-
wionych chodników.
 W lutowych „Sygnałach” pisaliśmy o koszach na 
śmieci przed przychodnią przy ul. Heleny na os. Nowy 
Bieżanów – które straszyły swoim wyglądem. Teraz 
miło nam odnotować, że zostały pomalowane. 

 Ulica Kordiana nie ma kana-
lizacji opadowej, woda zbiera się 
przed posesjami.
 Tegoroczne dziury w jezd-
niach są specyficzne – powie-
dziano w ZIKiT. Są głębokie 

i na sto-
s u n k o w o 
małej po-
wierzchni. 
Czyli wypada asfalt razem z pod-
łożem. Tak było w przypadku tej 
dziury przed pawilonem przy ul. 
Łużyckiej na os. Piaski Nowe. 
Dziura została w końcu załatana 
(na jak długo?).

 Schody w pawilonie przy ul. 
Borsuczej są jak nowe – po grun-
townej naprawie przez SM „Ce-
gielniana”.

CZEKAMY  
NA SYGNAŁY I ZDJĘCIA:

e-mail:
wiadomosci.krakow@wp.pl

Przedstawiamy tegoroczne plany remontowe 
 kolejnych spółdzielni mieszkaniowych działających 
na terenie ukazywania się „Wiadomości”. W nr. luto-
wym przedstawiliśmy plany SM „Podgórze”, SM „Na 
 Kozłówce” i SM „Kurdwanów Nowy”.

sm „Nowy prokocim”
Do najważniejszych tegorocznych zadań należą:
n Ocieplenie ścian budynku przy ul. Ściegiennego 

89, wraz z wymianą okien na klatkach schodowych.
n Ocieplenie stropodachów w budynkach przy 

ul. Teligi 6, ul. Kurczaba 7, 11 i 13.
n Wykonanie prac remontowych oświetlenia klatek 

schodowych w budynkach przy ul. Wallenroda 53, 55, 
57 i 59.

n Remont komór zsypowych i altan śmietnikowych: 
ul. Jerzmanowskiego 8, 12 i 30, ul. Kozietulskiego 5, 
ul. Ściegiennego 89.

n Remont posadzek oraz okładzin ścian i malowanie 
klatek w budynkach przy ul. Wallenroda 53 i 59.

n Kontynuacja wymiany podzielników ciepła.
n Kontynuacja wymiany wodomierzy w budynkach 

przy ulicach ul. Kurczaba i ul. Jerzmanowskiego.
Ponadto, tradycyjnie, wiosną odbędzie się przegląd 

stanu dróg i chodników, wytypowane zostaną miejsca, 
gdzie konieczne jest przeprowadzenie remontów.

sm „cegielniana”
n Chemiczne płukanie instalacji c.o., wraz z jej regu-

lacją – ul. Borsucza 1, 3, 5, 7.
n Montaż klap oddymiających – ul. Brożka 26 

i ul. Borsucza 1, 5.
n Remont wywiewek kanalizacyjnych.
n Remont poziomów kanalizacyjnych w piwnicach – 

ul. Brożka 26, ul. Borsucza 1,7, ul. Odrzańska 2,8.
n Remont poręczy na klatkach schodowych (wymia-

na pochwytów) – ul. Borsucza 1, 3, ul. Odrzańska 4,10, 
ul. Brożka 24.

n Remont kominów (zalecenia kominiarza) – 
ul. Borsucza 5.

n Naprawa elewacji – ul. Brożka 24, 26, ul. Borsucza 5.
n Remont wywiewek kanalizacyjnych nad dachem 

oraz na międzystropiu – ul. Borsucza 7.
n Malowanie klatek schodowych i korytarzy – 

 ul.  Odrzańska 2, 4.
n Remont instalacji oświetleniowej korytarzy – 

ul. Odrzańska 4.
n Wymiana spustów wody opadowej z dachu (4szt.) 

– ul. Odrzańska 4.
n Remont posadzek - korytarze, klatki schodowe, 

zsypy – ul. Odrzańska 4.
n Remont pokryć na daszkach ostatnich loggi – 

ul. Odrzańska 6, 8.
n Remont maszynowni – ul. Odrzańska 8.
n Wykonanie projektu nowej instalacji gazowej – 

ul. Cegielniana 18, 20, 24, 26, 28.
n Wymiana obróbki blacharskiej na maszynowni – 

ul. Cegielniana 18, 26.
n Remont instalacji gazowej – wyprowadzenie liczni-

ków na korytarze – ul. Cegielniana 18, 22.
n Nawodnienie pionu przeciwpożarowego (zalece-

nie Państwowej Straży Pożarnej) – ul. Cegielniana 20, 
22, 24, 26, 28.

n Drobne prace remontowe we wszystkich budynkach.
n Remont schodów i balkonu oraz fragmentu in-

stalacji kanalizacyjnej w pawilonie handlowym przy 
ul. Borsuczej 12.

n Uzupełnienie infrastruktury w zasobach SM 
 „Cegielniana”

n Remont parkingów i dróg osiedlowych – 
 ul.  Odrzańska, ul. Cegielniana.

n Remont pomieszczeń w klubie „Borsuczek”.

sm „piaski Nowe”
Spółdzielnia zamierza wykonać szereg prac związa-

nych z polepszeniem i modernizacją swoich zasobów 
mieszkaniowych. Do najważniejszych z nich należą:

n Remont dźwigów osobowych obejmujący wymianę 
kabiny, wraz z ramą na kabinę z drzwiami oraz drzwi 
przystankowych: ul. Łużycka 45, 51, 57 i 63 – wszędzie 
1winda, ul. Łużycka 53 - 2 windy.

n Remont wiatrołapów polegający na wykonaniu no-
wego pokrycia z blachy trapezowej na konstrukcji drew-
nianej. Budynki przy ul. Łużyckiej 47, 57, 63, 65.

n Wykonanie nasad na kominach, na wylotach prze-
wodów spalinowych na dachu.

n Oczyszczenie z zieleni oraz malowanie elewacji 
ściany szczytowej budynku przy ul. Łużycka 51 (od stro-
ny budynku przy ul. Łużyckiej 47).

n Wykonanie nowych chodników z kostki brukowej: 
przy pawilonie handlowym (przed „Stokrotką”), wzdłuż 
ogródków działkowych w kierunku ul. Nowosądeckiej.

n Wykonanie nowych ogrodzeń placów zabaw przy 
budynku ul. Łużycka 43-45 i przy budynku ul. Łużycka 
49, lub doposażenie terenów zielonych nowymi ławka-
mi i stolikiem do gier planszowych.

n Remont, naprawa nawierzchni asfaltowej dróg 
osiedlowych – malowanie przejść dla pieszych oraz 
oznakowania poziomego wyznaczonych miejsc dla osób 
niepełnosprawnych.

n Zakończenie wymiany stolarki okiennej (w loka-
lach od zewnątrz) w budynku pawilonu handlowego 
przy ul. Łużyckiej 55, na I piętrze.

Zebrał i opracował: (Dul)
Foto: archiwum „W”

Plany spółdzielni mieszkaniowych – cz. 2

lo kal ne Fo rum  email: wiadomosci.krakow@wp.pl   lo kal ne Fo rum
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 „Nie! dla likwidacji krakow-
skich szkół, przedszkoli i Mło-
dzieżowych Domów Kultury” 
– takie afisze oraz flagi związ-
kowe można zobaczyć na wie-
lu placówkach oświatowych. 
Pani wiceprezydent miasta 
ds. oświaty mimo elokwencji i 
uśmiechu działa jak „zderzak”. 
A przy tym na oślep i na łapu-
-capu, bez kompleksowego 
planu. A może wiceprezydent 
wzięłaby się za odchudzenie i restrukturyzację własnego 
urzędu? Też w ramach programu oszczędności. 

 Uczniowie po wyj-
ściu ze szkoły ss. naza-
retanek przy ul. Wy-
słouchów. Obciążeni 
ciężkimi tornistrami 
radzą sobie pomysło-
wo – na wózeczkach. 
Takie teraz robią er-
gonomiczne tornistry.

 Przed wejściem do kościoła w Łagiewnikach, gdzie 
znajduje się oryginał obrazu Miłosierdzia Bożego, 
uwagę wiernych zwracają dwie płaskorzeźby – jedna 
poświęcona bł. Janowi Pawłowi II, druga Benedykto-
wi XVI. Zapytania siostra zakonna przypomniała, że 
obie okolicznościowe płaskorzeźby były wmontowane 
po obu stronach wejścia do kościoła. Wrócą na swoje 
miejsce, gdy zostanie ono wyremontowane.

Przyjęta 25 stycznia br. rezolucja Rady Miasta Kra-
kowa w sprawie kompleksowego uporządkowania regu-
lacji dotyczących budowy i eksploatacji stacji bazowych 
telefonii komórkowej jest pierwszą tego typu inicjatywą 
w Polsce. 

Wprowadzona w lipcu 2010 r. Ustawa „o wspieraniu 
rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych” pozbawi-
ła organy państwa kontroli nad stacjami bazowymi na 
wszystkich etapach, poczynając od projektu, budowy 
i ich działania. Dzięki staraniom radnego PO Pawła 
Ścigalskiego oraz trójki naukowców: Jerzego Gremby, 
Pawła Wypychowskiego i Barbary Gałdzińskiej-Calik 
– opracowano ocenę aktualnej sytuacji ze wskazaniem 
kierunków możliwych zmian.

ponad 1,5 tys. stacji i setki interwencji
W samym Krakowie są już 1 573 takie stacje. W ciągu 

minionego roku zgłoszono 100 interwencji w sprawie 
zagrożeń, z jakimi związane jest ich funkcjonowanie. W 
posiedzeniu Komisji Rozwoju i Innowacji RMK, która 
przygotowywała rezolucję, brali udział reprezentanci 
protestów z Zabierzowa, Widomej, Tymbarku i z Kra-
kowa, m.in. z Azorów, Bielan, Bieżanowa, Bronowic i 
Woli Justowskiej. Poszkodowani uważają, że podsta-
wowym błędem jest ustalenie norm emisji pola elektro-
magnetycznego tylko na podstawie efektu termicznego, 
bez uwzględnienia aspektów biologicznych. 

Naprzeciw temu wyszła Światowa Organizacja Zdro-
wia (WHO), podając w ub. roku, że w świetle jej badań 
telefony komórkowe prawdopodobnie wywołują u ludzi 
raka mózgu (a prawdopodobieństwo to zwiększa nad-
mierne ich używanie).

samowola budowlana
Obecnie w Krakowie (na przykładzie 3 spraw z Bie-

lan, które skończyły się w Wojewódzkim Sądzie Admi-
nistracyjnym) urzędnicy doprowadzili do sytuacji, że 
operatorzy czują się zupełnie bezkarni, stawiając sta-
cje bazowe tam, gdzie im pasuje. Organ kontrolny jak 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego orzeka 
o samowoli budowlanej, ale operator odwołuje się do 
instancji wyżej – i tak początkowo błędna interpretacja 
prawa w Urzędzie Miasta doprowadza do powstawania 
kilkuletniego sporu prawnego, narażając państwo na 
koszty związane z prowadzeniem sprawy, a mieszkań-
ców na gehennę urzędową i sądową, nie wspominając 
już o kontrowersyjnych skutkach zdrowotnych działania 
nielegalnej stacji bazowej. Ostatnie dwa wyroki WSA 
w sprawie stacji bazowych na Bielanach jednoznacznie 
potwierdzają powyższy problem. 

Obecny stan prawny skutkuje montażem stacji bazo-
wych na budynkach mieszkalnych, a także budynkach 
szkół, żłobków i przedszkoli, a nawet szpitali. Bardzo 
często spotyka się sytuację istnienia stacji bazowych 
kilku operatorów na bardzo małym obszarze, np. na 
jednym dachu domu jednorodzinnego, co prowadzi do 
kumulacji fal i trudnych do przewidzenia skutków emi-
sji promieniowania z kilkunastu anten, ponieważ do-
chodzi – zwłaszcza na obszarze miejskim – do zjawisk 
odbicia, interferencji i superpozycji. 

Firmy telekomunikacyjne – zwolnione obecnie z kon-
troli – maksymalizują swoje zyski poprzez ukrywanie 
niezgodności faktycznych parametrów stacji bazowej 
z dokumentacją. Mają na to sposób – zdalną regulację 
parametrów stacji bazowej na czas zapowiedzianej kon-
troli. Często też odmawiają współpracy i dialogu spo-
łecznego z organami samorządowymi i lokalnymi spo-
łecznościami w celu wyznaczenia optymalnej, z punktu 
widzenia wszystkich zainteresowanych stron, lokalizacji 
stacji bazowej. Podpisywanie umów dzierżawy/wynaj-
mu z właścicielami budynku/działki często odbywa się 
w sposób uniemożliwiający wycofanie się ze względu 
na straszenie karami pieniężnymi, nakładanie klauzuli 
tajności oraz zatajanie prawdy o rzeczywistym wpływie 
i rozchodzeniu się fal elektromagnetycznych w najbliż-
szym otoczeniu.

masowy eksperyment
Firmy telekomunikacyjne dezinformują opinię pu-

bliczną. Twierdzą, że zaśmiecanie naturalnego śro-
dowiska elektromagnetycznego Ziemi na poziomie 
10 miliardów razy większym od poziomu naturalnego 
jest nieistotne dla środowiska, w jakim żyjemy, a obo-
wiązująca w Polsce norma jest bardzo restrykcyjna. 
Średni poziom promieniowania stacji bazowych w po-

mieszczeniach jest rzędu dziesiątków tysięcy razy wyż-
szy od poziomu tła naturalnego, który jest biologiczną 
normą natury i który nie przekracza wartości 0,000001 
mikro Wat/m2 (wg Neitzke 33). Graniczna wartość 
dopuszczalna 0,1 W/m2 jest 100 000 000 000 (sto mi-
liardów) razy wyższa od poziomu natury! Danych tych 
inwestor nie ujawnia, ponieważ tak drastyczne różnice 
poziomów promieniowania mogą wskazywać na jego 
szkodliwość. 

Ponadto trzeba przypomnieć, że w wydawnictwie 
Parlamentu Europejskiego – PE nr 297.563, February 
2001, „Electromagnetic fields and health” – sytuację lud-
ności zamieszkałej w pobliżu stacji bazowej telefonii 
komórkowej nazwano „masowym eksperymentem”, 
a limit napromieniowania postuluje się na poziomie 
10 nW/cm2, czyli 100 mikro W/m2. Polska norma wyno-
si 0,1 W/m2 = 100 000 mikro W/m2, stąd postulowany 
poziom jest 1000-krotnie mniejszy od polskiej normy! 

Kierunki niezbędnych zmian
W tej sytuacji radny Paweł Ścigalski zaproponował 

konieczne kierunki zmian. Pilna jest weryfikacja przez 
odpowiednie instytucje państwa (np. NIK) zgodno-
ści „specustawy” z Konstytucją. Na etapie rządowym 
proponuje się pilną zmianę Rozporządzenia Ministra 
Środowiska, dotyczącą miejsc budowy stacji bazowych 
(odpowiednia wysokość i odległość od miejsc przeby-
wania ludzi, szczególnie mieszkań, szkół, przedszkoli, 
żłobków i szpitali).

Wzorem innych państw europejskich proponuje się 
wprowadzić limit odległości od stacji bazowych mi-
nimum 150 m (niektóre kraje wprowadziły odległości 
na poziomie 300 m i 500 m). Mając na uwadze fakt, że 
gęsta sieć stacji bazowych, ale o dużo niższych mocach, 
zapewni bezpieczeństwo obywateli i odpowiedni zasięg 
na danym terenie, limit ten może zostać obniżony dla 
stacji bazowych małych mocy, jednak pod warunkiem, 
że urządzenia takie będą miały limitowaną technicznie 
moc (bez możliwości zmiany operatora). 

Niezbędne jest także wprowadzenie organów kon-
trolnych nad działalnością firm telekomunikacyjnych 
i przywrócenie odpowiedzialności finansowej za ewen-
tualne przyszłe straty/pozwy. Pilne jest uwzględnienie 
tego postulatu w pracach Ministerstwa Administracji 
i Cyfryzacji. Ponadto proponuje się opodatkowanie 
firm telekomunikacyjnych na poczet środków finan-
sowych przeznaczonych na badania naukowe, epide-
miologiczne itp., dotyczące wpływu nowoczesnej tech-
nologii opartej na emisji fal elektromagnetycznych na 
środowisko, w tym w szczególności na zdrowie ludzi. 
Z kolei na szczeblu samorządowym ważne jest, aby ofi-
cjalnie wystąpić przez Radnych Miasta Krakowa z pil-
nym pytaniem do Prezydenta, dlaczego na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa nie jest wymagany 
od operatora telekomunikacyjnego przy budowie stacji 
bazowych komplet merytorycznie rzetelnej i zgodnej 
z prawdą dokumentacji. Konieczne jest także, aby przy-
wrócić pilnie konsultacje społeczne na szczeblu Rady 

Dzielnicy – co do propozycji lokalizacji, która będzie 
zgodna z interesem miasta (ład przestrzenny), lokalnej 
społeczności (zdrowie, utrata wartości nieruchomości) i 
interesem operatora (pokrycie zasięgu). Tu podać na-
leży przykład Bielan i konsultacji u wojewody w grudniu 
2010 r. oraz inne liczne przykłady, gdzie społeczność 
lokalna i urzędnicy proponowali wspólnie uzgodnioną 
lokalizację – jednak zawsze operator nie był zaintereso-
wanych dialogiem społecznym. 

W celu powstrzymania zagrożenia ze względu na ist-
niejące stacje bazowe należy przeprowadzić ich inwen-
taryzację i weryfikację pod względem obowiązującego 
prawa. Niezbędne jest również wprowadzenie monito-
ringu poziomu promieniowania elektromagnetycznego 
w szkołach, przedszkolach i żłobkach, co najmniej raz 
w roku, a wyniki pomiarów dostępne będą do publicznej 
wiadomości. Bezwzględnie ważnym jest wprowadzenie 
w planach zagospodarowania przestrzennego ogra-
niczenia dla budowy (miejsca, odległości, wysokości) 
stacji bazowych, tak jak udało się to innym miastom, 
np Gdyni. Zgodnie z zaleceniami UE – wzywającej do 
zasady ostrożności – proponuje się powstrzymać się od 
instalacji stacji bazowych na budynkach należących do 
miasta ze szczególnym naciskiem na szkoły, przedszko-
la i żłobki.

Ważne jest wprowadzenie w szkołach na wszystkich 
etapach edukacji stałego cyklu fakultatywnych działań 
edukacyjnych (niezależnych od operatorów), mających 
na celu przedstawienie zagadnień i obecnego stanu wie-
dzy z rozwoju technologii opartej na emisji promienio-
wania elektromagnetycznego z naciskiem na jej wpływ 
na nasze środowisko. 

W ten sposób możemy nauczyć się nie tylko troski 
o własne środowisko, ale i umiejętności korzystania 
z wolności obywatelskiej, tej samej, na którą powołują 
się nasi ustawodawcy, bojąc się wprowadzić nowe wy-
mogi i ograniczenia.

Ewa Drzewińska, (Kaj)
portal www.radnikrakowa.pl

autorka bloga Światopoglądy i światooglądy
Podkreślenia w tekście od red.

O protestach mieszkańców, w tym przede wszystkim rodziców, przeciwko stacjom bazowym na dachach szkół 
w Bieżanowie przy ul. mjr. Sucharskiego i na Woli Duchackiej przy ul. Czarnogórskiej - pisaliśmy na naszych łamach 

wielokrotnie. Ostatnie wydarzenia stawiają ten problem w nowym świetle i wyznaczają nowe perspektywy.

Ujarzmić stacje bazowe

Antenami stacji bazowych telefonii komórkowej naszpi-
kowane są głównie szkoły. Wyglądają przez to jak obiekty 
wojskowe. Na tej, przy ul. Dobczyckiej na Woli Duchackiej, 
jest w sumie 8 anten (na zdjęciu widoczne 6). W budynku 
tym mieści się m.in. Zespół Szkół Specjalnych nr 11 dla dzieci 
niepełnosprawnych, których nauka i resocjalizacja wymaga 
ogromnych środków finansowych. Operatorzy płacą za 
wynajem dachu spore kwoty, co przy kryzysie finansów 
samorządowych stanowi „zło konieczne”, które muszą 
brać na siebie dyrektorzy i rady rodziców. Rada Dzielnicy XI 
– ze względu na nowe okoliczności, po burzliwych obradach 
– wstrzymała się od zaopiniowania wynajmu dachu na ww. 
szkole do czasu aż Rada Miasta Krakowa otrzyma odpo-
wiedź na rezolucję z 25 stycznia br.            Tekst i foto: (Kaj) 
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BINDOWANIE  
w twardej oprawie

PIECZĄTKI
WIZYTÓWKI

LAMINOWANIE 
DORABIANIE 

KLUCZY

duŻy FORMAT

A0 i więcej

k s e R

os. Kurdwanów Nowy 
ul. Witosa 39  

(koło poczty) 

tel. 502 34 86 84

•	Uczciwa	posprząta	solidnie,	umyje	okna	
–	504	790	833
•	Osoba	pracująca	poszukuje	pokoju	do	
wynajęcia	–	795	652	549
•	Małżeństwo	z	2	dzieci	poszukuje	do	
wynajęcia	2-pokojowego	mieszkania	na	
Kozłówku	lub	w	okolicy	–	511	003	544
•	Wynajmę	od	kwietnia	br.	umeblowane	
mieszkanie	3-pokojowe	w	Wieliczce		
–	698	386	336

•	Do	wynajęcia	pokój	w	Swoszowicach		
–	692	476	118
•	Piaski	Nowe,	wynajmę	pokój	osobie	
pracującej	lub	uczącej	się	–	500	458	077
•	Zamienię	3	pokoje	na	Kozłówku,	
kwaterunkowe,	z	jasną	kuchnią	i	balkonem	
na	garsonierę	lub	pokój	z	kuchnią		
–	503	509	306
•	Sprzedam	tanio	37	m	kw,	dwa	pokoje	
nie	przejściowe,	do	remontu,	własnościowe,	
właściciel.	Tel.	885	326	645
•	Sprzedam	bmw	E	38	730	i	rok	1996,	
benzyna/gaz,	złoty	metalik	–	501	527	322

Ogłoszeniadrobne
e-mail:	wiadomosci.krakow@wp.pl

im. W. Bednarskiego
30-501 Kraków, ul. Czackiego 11

tel. 12 656 13 97
www.28lo.kki.krakow.pl

TWOJA SZKOŁA – TWÓJ SUKCES

ZAPRASZAMY NA DNI OTWARTE 
 27 KWIETNIA, piątek w godz. 9 - 17

XXVIII LO to bezpieczne miejsce do efektywnej nauki.   
Znajdziesz u nas życzliwość i nowych przyjaciół.

Z myślą o atrakcyjniejszym sposobie kształcenia,  
 przygotowaliśmy nowe oddziały: 

•	 KLASA A – hUmANISTyCZNO-ArTySTyCZNA: przedmioty 
realizowane w zakresie rozszerzonym: j. polski, historia, j. angielski;

•	  KLASA B – SpOŁECZNO-mEdIALNA: geografia, WOS, 
j. niemiecki lub j. hiszpański;

•	 KLASA C – BIOLOgICZNO-ChEmICZNA: biologia, chemia,  
j. angielski;

•	 KLASA  d – TUrySTyCZNO-EKONOmICZNA: matematyka, 
geografia, j. angielski.

Jako przedmioty uzupełniające proponujemy do wyboru: 
warsztaty filmowe, teatralne, fotograficzne, literackie, naukę 
tańca, zajęcia z autoprezentacji i public relations, warsztaty 
 medialne, integrację europejską, chemię doświadczalną, grafikę 
komputerową, ochronę zdrowia i środowiska, zarządzanie  
w turystyce, elementy matematyki wyższej i statystyki, 
 ekonomię w praktyce, brydż sportowy, szachy. 

NASZym UCZNIOm prOpONUJEmy rÓWNIEż: 
•	  obozy naukowe z przedmiotami maturalnymi, 
•	  poznawanie Krakowa i okolic (wycieczki zwykle w soboty,  

np. szlakiem renesansu, baroku, średniowiecza itp.,  zwiedzanie 
krakowskich muzeów), 

•	 projekty kulturowe i społeczne,
•	 wycieczki turystyczne i wyjazdy integracyjne, 
•	  warsztaty filmowe i muzealne (np. lekcje historii w muzeach, 

projekt „Renesans w Krakowie”), debaty (np. uczestnictwo 
w debatach oksfordzkich),

•	  prężnie działający wolontariat, m.in. w kołach Caritas i PCK, 
wolontariat w schronisku, akcje charytatywne na rzecz 
domów dziecka, szpitala w Prokocimiu (zbieranie książek, 
kiermasz ciast, „Szlachetna Paczka”, włączanie się do akcji  
„Pola Nadziei”), pomoc starszym Parafii Kościoła Mariackiego, 
udział w akcji Urszuli Smok „Podaruj życie”, 

•	  coroczne imprezy ogólnoszkolne (sportowe – tj. Owocowa 
Gimnastyka, zawody sportowe, ekologiczne, teatralne  
– tj. Dzień Teatru, Zaduszki Poetyckie),

•	  sesje naukowe z przedmiotów humanistycznych oraz ścisłych 
i promujących zdrowie,

•	  udział w olimpiadach oraz konkursach przedmiotowych 
i artystycznych, organizowanych w szkole i poza szkołą,

•	  współtworzenie gazetki szkolnej „LO i OWO”,
•	  wyjścia kulturalne (np. wyjścia do teatru, kina, na Noc 

Muzeów, lekcje historii i sztuki w muzeach) i zajęcia sportowe  
(np. na strzelnicy, SKS).

W NASZEJ SZKOLE rEALIZOWANE Są prOJEKTy: 
•	 „Bezpieczna Szkoła”,
•	 „Szkoła bez Przemocy”,
•	 „Szkoła promująca zdrowie”, 
•	 „Filmowe lekcje historii” (Kino Agrafka),
•	 „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej” (Kino pod Baranami), 
•	 „Czwarta władza”,
•	 „Uczeń-obywatel”,
•	 „Liderzy młodej Przedsiębiorczości”,
•	 „Rekiny wiedzy o Przedsiębiorczości”,
•	 „Młodzi senatorowie”,
•	 „Uczeń-młody obywatel”,
•	 „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”,
•	 „Mam haka na raka”,
•	  Współpraca młodzieży  

polsko-szwajcarskiej,
•	  Współpraca ze szkołami w Danii,  

w Niemczech, we Francji oraz w Izraelu,
•	 Współpraca z Rotary Club,
•	 „Lekcje myślenia z Tischnerem”,
•	 Współpraca z wolontariuszami AIESEC.

Z okazji Świąt Wielkanocnych 
składamy
PT. Mieszkańcom Nowego Prokocimia

Życzenia dostatku, 
zdrowia i pogody ducha

oraz tradycyjnego 
Wesołego Alleluja!

Rada Nadzorcza, Zarząd
oraz Pracownicy SM „Nowy Prokocim”

ży czą
Ra da 

Nad zor cza, 
Za rząd

oraz 
Pra cow ni cy 
Spół dziel ni

Radosnych i Rodzinnych

Świąt wielkiej nocy

życzą MieszkańcoM

Rada nadzoRcza, zaRząd
oRaz PRacownicy sM „nowy Bieżanów”

• ŚNIADANIA
• OBIADY 
• KOLACJE
pon. - pt. 9–18, sob., niedz. 10-15

Jerzmanowskiego 32B (obok garaży)
606 789 381

JADłODAJNIA
u Małgosi

smaczne, tanie, domowe

XXVIII LICEUm OgÓLNOKSZTAŁCąCE

Zdro wych i spo koj nych
Świąt Wiel ka noc nych

Miesz kań com
SM „Kur dwa nów No wy”  

w Kra ko wie
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GimNazjum iNteGracyjNe Nr 75  
im. polskich Kawalerów maltańskich  

ogłasza nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2012/2013

szKoŁa podstawowa Nr 90  
im. polskich Kawalerów maltańskich  

ogłasza nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2012/2013
dzieŃ otwarty 19 KwietNia, czwarteK, Godz. 17.70

3  nowoczesne pracownie  
komputerowe  
i przedmiotowe,

3  dobrą opiekę pedagogiczną 
i psychologiczną,

3 mało liczne klasy,
3 sale gimnastyczne,
3 wyjazdy na basen,
3 Szkolny Klub Sportowy,
3  wymianę uczniów  

ze szkołami belgijskimi,

3 liczne koła zainteresowań,
3  naukę języków obcych: 

angielskiego, francuskiego, 
hiszpańskiego, włoskiego,

3 gabinet lekarski,
3 świetlicę szkolną,
3  stołówkę ze smacznymi  

obiadami,
3 harcówkę,
3 sklepik szkolny.

Przyjazna atmosfera  Profesjonalna kadra  
pedagogiczna  Dbanie o bezpieczeństwo  

 Nowoczesne i zróżnicowane programy nauczania  
Możliwość realizacji zainteresowań

oFerujemy:

serdeczNie zapraszamy dzieci 6-letNie  
do specjalNie dla Nich urządzoNych Klas pierwszych

zesPół szkół ogólnokształcących 
integRacyjnych nR 7 

30-638 Kraków, ul. czarnogórska 14  
tel. 12 655 35 04, 12 655 25 16

zsoi7@edukonekt.pl, www.zsoi7.edukonekt.pl

REKLAMA

małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce 
 otrzymał prestiżową nagrodę JaKoŚĆ RoKu 
2011 w konkursie organizowanym przez  wydawcę 
gazety „Rzeczpospolita”. Nagrodę przyznano 
w kategorii produkt - za bankowość internetową.

rozwój ekonomiczny małopolskiego banku spół-
dzielczego w wieliczce realizuje się w oparciu o trzy 
najważniejsze wartości: przejrzystość, uczciwość oraz 
zaangażowanie w relacjach z klientami. doświadcze-
nie nabywane przez 110 lat istnienia pozwoliło na to, 
że z powodzeniem funkcjonuje on w dzisiejszej rynko-
wej rzeczywistości. 

Zaufanie klientów oraz zaangażowanie w rozwój 
banku zaowocowały wzrostem sumy bilansowej, któ-
ra obecnie przekracza 500 mln zł oraz funduszy wła-
snych, które stanowią równowartość ponad 10 mln 
eurO. dzięki temu małopolski bank zajmuje miejsce 
w czołówce największych banków spółdzielczych 
w Polsce.

– Prowadzenie biznesu przy uwzględnieniu war-
tości etycznych, prawa, szacunku dla podwładnych 
i społeczności lokalnej zaskarbia nam zaufanie kon-
trahentów – mówi Edward Biernacki, prezes zarządu 
małopolskiego banku spółdzielczego w wieliczce. – 
dla instytucji lokalnej dobry wizerunek wśród miesz-
kańców i władz samorządowych jest nie do przece-
nienia – dodaje.

dobre warunki świadczenia usług, którym sprzyja 
stabilny zespół pracowników stwarzają przyjazny kli-
mat obsługi. aktywność na tym polu przynosi korzy-
ści, które widoczne są w wynikach i pozycji rynkowej 
małopolskiego banku spółdzielczego w wieliczce.

maŁoPoLSKI TRIumfaToR
Jest poetką. Jako publicystka porusza tematy zwią-

zane z nauką. Pisuje również  opowiadania i bajki dla 
dzieci. Publikowała w wielu polskich czasopismach 
literackich oraz w paryskiej „Kulturze”. Przekłady 
jej wierszy znalazły się w prasie zachodniej i wschod-
niej, ponadto w amerykańskich i niemieckich antolo-
giach poetów polskich oraz poetów Europy Środkowej 
i Wschodniej.  Autorka 9 książek poetyckich, w tym 
jednej wydanej w języku angielskim w USA, a książka 
„Zioła i amaranty”, która ukazała się ostatnio z okazji 
30-lecia debiutu książkowego, stanowi wybór wcześniej 
ukazujących się wierszy. Od lat 80. poetka mieszka na 
Kurdwanowie. 

 – Ma Pani ulubioną porę roku?      
– Zimę. Lubię jej biel, wyciszenie, urok, magię…
– A wiosnę? To dobry czas dla twórców?
– Zależy dla których. Np. angielski poeta Thomas 

S. Eliot w jednym z wierszy pisał, że kwiecień jest naj-
lepszą porą na umieranie. Przełamywania zimy w wiosnę 
obawiały się także takie poetki, jak Emily Dickinson, Sy-
lvia Plath. Odnoszę wrażenie, że ci artyści, którzy są wy-
raźnie kontemplacyjni i bardzo wrażliwi, znoszą ten czas 
gorzej od innych. Dla mnie okres ten też nie jest lekki. 
Przyczyna, myślę, leży w tym, że medytacyjność i związa-
na z tym lekka melancholijność, której sprzyja biała zima 
i drzemiąca ziemia, nadal dominuje w życiu wewnętrz-
nym danej osoby. Jest tam głęboko osadzona. A ponie-
waż w tym czasie świat budzi się do życia i to w sposób 
wręcz gwałtowny, więc odczuwalny dysonans pomiędzy 
tym, co wewnątrz, a tym co na zewnątrz jest zbyt duży.

– Wierzy Pani w natchnienie? 
– Różnie z tym bywa. Jeśli poeta chciałby się zdać 

tylko na natchnienie, to niewiele dobrego by napisał. 
Owszem, w życiu bywają okresy, które sprzyjają wenie. 
Są też chwile, kiedy nagle pojawia się dobry pomysł na 
wiersz. Czasem nawet  udaje się go zapisać od początku 
do końca w sposób niewymagający specjalnych popra-
wek. Ale nawet te epifaniczne doznania nie biorą się ot 
tak, z niczego. Taki wiersz, jego treści długo są noszone 
we wnętrzu poety. Aż następuje moment, jak w przy-
padku dojrzałego kasztana: pęka skorupa i on wyska-
kuje. Tak naprawdę pisanie to ciężka i żmudna praca. 
Pisarz musi sobie wypracować swoje własne narzędzia; 
język, styl, po których będzie rozpoznawalny.

– Istnieje recepta na tworzenie liryki?
– Może i gdzieś tam jest, ale ja nie znam. Wiem 

tylko, że napisany wiersz muszę odłożyć do szuflady, 
przeczytać go ponownie po pewnym czasie, kiedy na-
biorę do niego dystansu, poprawić, znowu schować do 
szuflady… Czasem trwa to krótko, czasem rok, a nawet 
dłużej.

– „W murach z betonu nie ma miejsca na miłość…” 
–  śpiewa piosenkarka, odnosząc się do blokowiska. 
A na wiersze ? 

– W murach z betonu, na całe szczęście, są okna. Ja 
na dodatek jestem uprzywilejowana, bo z moich mam 
widok na stary Kurdwanów i Rajsko. Ponadto często 
przywołuję obrazy i emocje z dzieciństwa, które spędzi-
łam wśród przyrody. Jak sięgnę pamięcią, byłam na nią 
zawsze bardzo uwrażliwiona. Wracając do blokowiska, 
skoro las nie podejdzie pod blok, ja mogę pójść do lasu. 
Wielokrotnie obeszłam sama czy z synem okolice Kra-
kowa od południowej i zachodniej strony. Zwiedziłam, 
jeżdżąc rowerem, niemal każdą podkrakowską wieś.

– Z wykształcenia jest Pani fizykiem. Podobno naj-
lepszymi humanistami są umysły ścisłe?

– No i co ja mam odpowiedzieć polonistce? (śmiech)
– Prawdę!
 – Więc myślę, że to prawda. Aby być dobrym np. 

teoretykiem literatury czy świetnym historykiem nie 
wystarczy duże oczytanie, dobra pamięć do tekstu 

O refleksjach dotyczących poezji i życia w blokowisku z MIRĄ KUŚ rozmawia Maria Fortuna-Sudor  

i otwarcie na ludzkie emocje. Trzeba także mieć bar-
dzo zdyscyplinowany umysł, logicznie myśleć i wyciągać 
właściwe wnioski.  

–  Czy współcześni czytelnicy interesują się poezją?  
– Autentyczne, czyli nie na zasadzie mody i snobizmu, 

zainteresowanie poezją, jak zresztą każdym rodzajem 
sztuki wysokiej, nigdy nie było masowe. Poezja wymaga 
odbiorcy wrażliwego i w jakiś sposób przygotowanego, 
chociażby przez częste czytanie. Ale to nie tak, że dobra 
poezja nie jest w stanie trafić do osoby z poezją nie-
obeznanej, ale wrażliwej. Taka bowiem poezja, nawet 
skomplikowana, odwołuje się do uczuć. Czytelnik nie 
musi wszystkiego zrozumieć, by serce drgnęło. Warun-
kiem jest wrażliwość i umiejętność wyciszenia. Dzisiaj 
człowiek tę wrażliwość traci. Mam wrażenie, że godzi 
się na stłumienie swojego ducha, chociaż z tego powodu 
odczuwa dyskomfort.

– Specyficznym rodzajem czytelników są recenzenci, 
krytycy. Jaki jest Pani stosunek do nich?

– Do krytyki mam stosunek krytyczny (śmiech). Ich 
liczne wypowiedzi na temat mojej poezji były dobre, 
a nawet bywały entuzjastyczne. Nie spotkała mnie z ich 
strony szczególna przykrość. To miłe, ale nie należy się 
tym za bardzo przejmować, bo każdy twórca traktują-
cy serio to, co robi, zawsze ma uczucie, że można było 
lepiej coś zrobić. I się nie myli. Krytyka wtedy jest po-
mocna, gdy wchodząc bardzo głęboko w tekst, potrafi 
wskazać poecie tropy przez niego nieuświadomione. 
Ale taka krytyka, to też prawdziwa sztuka, a więc nie-
często spotykana.

– Uważnie przygląda się Pani otaczającemu światu. 
Jakie refleksje płyną z tych obserwacji ?

– Zdobycze nauki i techniki, w tym ogromny rozwój 
medycyny na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat 
bardzo ułatwiły nam życie. Ale jest druga strona me-
dalu. Zachłyśnięcie się cywilizacyjnymi osiągnięciami 
i odczuwalne przyspieszenie w tym zakresie czyni świat 
człowiekowi nieprzychylnym. Sztuce potrzebny jest ar-
chetypiczny obraz Ziemi zawieszonej w ciszy Kosmosu, 
z jej czterema żywiołami, powtarzającymi się porami 
roku, z jej roślinnością, zwierzętami. Można żartobliwie 
powiedzieć, że chodzi tu o taką Ziemię – moher. Czło-
wiekowi potrzebna jest taka właśnie wizja naszego globu 
po to, żeby mógł się modlić. Czy to poprzez wędrówkę 
po lesie, czy poprzez muzykę i poezję, przez skupienie na 
paciorku różańca, albo przez zwykłą codzienną krzątani-
nę, która ma swoje rytualne znaczenie. Człowieczeństwu 
potrzebna jest umiejętność istnienia w milczeniu w obli-
czu Tajemnicy. Ta umiejętność i ta odwaga, bo do tego 
potrzeba dużej odwagi, w zastraszającym tempie zanika.

Rozmawiała:
 Maria Fortuna-SuDor

Zdjęcie poetki: Kamil B. Kuś
  

MOŻESZ SIĘ OBEJŚĆ
Możesz się obejść bez samochodu
możesz się obejść bez kolacji - bez człowieka  
nie obejdziesz się 
toteż postaraj się być człowiekiem  
być może jutro zostaniesz sam 
na sam ze sobą

W BLOKOWISKU
Czyjś delikatny i cichy śpiew
rozległ się za oknem
i girlandą różanecznika
zawisł na jednym z balkonów.
Zdumienie zapomniało się ze zdumienia.

ŚWIĘTO
Znużyły mnie już rozważania  
nad istotą Czasu  
nad sensem cierpienia  
i nieuchronnością przemijania  
Oto 
rumiana stokrotka  
na wilgotnej łące 
przebija się do słońca  
I pianie koguta  
w krystalicznym powietrzu  
wznosi się 
obwieszczając wiosnę 
 
uroda natury  
argument „za” nie do odparcia

By serce drgnęło
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CYRK DONALDA. Polacy stanowczo za dużo oglą-
dają telewizji, a w niej – oprócz seriali i różnej maści szo-
łów – nierealną, coraz częściej zakłamaną rzeczywistość. 
Ale miarka się przebrała. Przykładem skandaliczne dla 
standardów dziennikarstwa przemilczenie masowego 
– z udziałem Polaków – wiecu poparcia w dniu naro-
dowego święta Węgier. Nie pokazali, bo to się Unii nie 
podoba. Unii nie podoba się teraz także to, co dzieje się 
wPolsce. Że ośmielamy się być niezadowoleni z rządu, 
który po raz drugi sami sobie wybraliśmy. A dlaczego wy-
braliśmy? Bo Donald ładnie mówi, świetnie wygląda, bry-
luje i czaruje do kamer i mikrofonów. Zawrócił większo-
ści w głowach, a komu nie zawrócił – ten nie istnieje, np. 
w mediach. Do cyrku Donalda należą ci, którzy (jak to 
było w PRL-u) należą do partii, aby „godnie i dostatnio 
żyć”. Donald jest zręcznym i niebezpiecznym kuglarzem. 
Robi nas w balona i co rusz wyciąga zza pazuchy jakieś 
gadżety i tematy zastępcze. A to pojawi się baranek, a to 
groźny lew. Trzeba by wyklaskać cyrk takiego Donalda 
razem z jego cyrkiem.

TWARZE OPOZYCJI. Często słyszę, że niestety nie ma 
w kim wybierać. Rzeczywiście, twarze opozycji mamy takie 
sobie albo jeszcze gorzej. No bo taki Miller, Palikot czy „Ka-
czafi” to twarze ograne, a liftingu już sobie nie zrobią. Dzi-
siaj, gdy decyduje o wszystkim marketing polityczny, a nie 
sama polityka i jej konsekwencje, trzeba by pomyśleć o twa-
rzach opozycji. Mam parę kandydatów, ale nie powiem, bo 
to twarze znanych aktorek i aktorów, których lubię, więc 
będą mogli wciskać mi kit ile popadnie. Do czasu.

JEDNOSTRONNA REFORMA. Dlaczego rząd z upo-
rem maniaka zabrał się za reformę systemu emerytalnego 
od końca, czyli od przesunięcia wieku emerytalnego? Argu-
mentem jest to, że społeczeństwo się starzeje i trzeba dłużej 
pracować. A skoro tak, to dlaczego podcina się gałąź, na 
której sami siedzimy, czyli system edukacji młodego po-
kolenia? Drakońskie oszczędności na oświacie odbiją się 
zapaścią w najbliższej przyszłości. Dlaczego nie ma pakietu 

reform, które by powstrzymały młode pokolenie przed dra-
matyczną emigracją zarobkową? Dlaczego z determinacją 
nie walczy się o stwarzanie i zabezpieczanie dla nich miejsc 
pracy? I dlaczego eksterminacyjnie tnie się środki na służ-
bę zdrowia, skoro mamy zdrowo i radośnie pracować do 
utraty tchu, aby starczyło na coraz wyższe podatki i opłaty? 
Dlaczego są to opłaty coraz wyższe, a dostajemy z tego co-
raz mniej? Te elementarne pytania można by zadać na lek-
cji w szkole, może dlatego chcą ją  „zreformować” do dna.

GOTOWCE DLA ANALFABETÓW. Wiosna obfitu-
je w tyle świąt i okolicznościowych imprez, że nie można 
nadążyć ze składaniem życzeń, w tym takich, które posyła 
się pocztą. Trzeba tylko dobrać odpowiednią kartkę. I tu 
zaczyna się problem, przynajmniej dla mnie, bo większość 
kartek jest wypełnionych życzeniami – nic, tylko się pod-
pisać. Wszystkie one są podobne, jakby pisane jedną ręką, 
na zamówienie. W ten sposób oducza się nas pisania, my-
ślenia i wyrażania uczuć. Ale jest to wygodne (bycie anal-
fabetą), więcej kartek się sprzedaje. 

JaroSław KaJDańSKi

Jedna mieszka na os. Piaski Nowe, druga w Bronowi-
cach. Wspólnie stworzyły portal www.mamopracuj.pl, 
by pomagać takim jak one – mamom z małymi dziećmi, 
w realizacji ambicji zawodowych, pasji życiowych.

JOANNA GOTFRYD (os. Piaski Nowe) i AGNIESZKA 
KACZANOWSKA (Bronowice) znają się od wielu lat, 
ale ich drogi zawodowe były dość odległe. Joanna prze-
pracowała kilka lat w korporacjach, Agnieszka współ-
pracowała z organizacjami pozarządowymi. Gdy obie 
urodziły drugie dziecko, nie marzyły o szybkim i bez-
warunkowym powrocie do zajęć zawodowych. Chciały 
połączyć wychowywanie pociech z pracą zawodową, 
pogodzić życie rodzinne z realizacją własnych ambicji 
i zainteresowań.

tego nie było w internecie
Wspólnie uznały, że najlepszym rozwiązaniem byłaby 

praca na pół etatu lub telepraca, czyli praca na odle-
głość z wykorzystaniem telefonów, Internetu i innych 
zdobyczy współczesnej techniki. Agnieszka miała już 
doświadczenia w tej dziedzinie – współpracuje w ten 
sposób z firmą z Warszawy. Szukała innych chętnych do 
takiej współpracy. Joanna nastawiła się raczej na poszu-
kiwanie części etatu.

Szukały w Internecie stron z takimi ofertami, rozglą-
dały się za poradami dla kobiet, które chcą pracować 
zawodowo nie zaniedbując przy tym życia rodzinnego. 
Okazało się, że nie ma w polskiej sieci jednej witryny 
zawierającej informacje, których poszukiwały. W gło-
wach przyjaciółek zrodził się pomysł stworzenia strony 
o mamach, dla mam, tworzonej przez mamy. Nie o ząb-
kowaniu, kolkach, problemach wychowawczych, rozstę-
pach i zmęczeniu, ale o tym, gdzie szukać inspiracji do 
założenia własnej działalności i doprowadzić do jej uru-
chomienia, jak przygotować siebie, dziecko i rodzinę do 
powrotu do aktywności zawodowej, jak zorganizować 
zakupy czy gotowanie, by zabierały jak najmniej czasu, 
jak znaleźć najlepszą nianię.

od idei do realizacji
Idea pojawiła się latem ub.r., przez całą jesień trwały 

przygotowania – wymyślanie tematyki tekstów, poszuki-
wanie współpracowników, opracowywanie strony inter-
netowej no i konkretyzowanie przesłania, z którym ich 
serwis pojawi się w sieci. Ostatecznie zapisały go tak: 
„Serwis Mamo Pracuj powstał po to, aby każda mama, 
która chce pracować, znalazła dla siebie najlepsze miejsce 
pracy. Każda z nas ma inne potrzeby, czego innego poszu-
kuje, posiadamy różne umiejętności i możliwości. Inne rze-
czy będą dla nas najważniejsze. Łączy nas jednak miłość do 
naszych dzieci. Jako założycielki serwisu mocno wierzymy, 
że bycie matką wcale nie oznacza konieczności rezygnacji 
z życia zawodowego. Wręcz przeciwnie, to czas, który daje 
wiele możliwości, może zaowocować znalezieniem cieka-
wej pracy tymczasowej lub wręcz pracy swego życia”.

Kwestie związane z pracą mam to najobszerniejsza 
część ich portalu i dlatego podzielona na kilka zagad-
nień. Po pierwsze „Chcę pracować”, czyli o rozterkach 
kobiet, które po urodzeniu dziecka zastanawiają się, czy 
wracać do pracy, kiedy, na jakich zasadach i jak przygo-
tować do tego siebie, dziecko i rodzinę. Istotę zagad-
nienia oddaje tytuł jednego z tekstów: „Wracać czy nie 
wracać? Oto jest pytanie!”.

Jeśli wracać, to co robić? – praca na etacie, własna 
działalność artystyczna, a może telepraca lub franczyza? 
O tym wszystkim można przeczytać w części „Praca dla 
mamy”, a o tym jak rozpocząć poszukiwania w części 

„Jak szukać pracy”. – Nie chcemy, by nasze porady były 
teoretyczne, podręcznikowe, oderwane od rzeczywistości. 
O tym co i jak robić, piszą u nas mamy, które znalazły swój 
sposób na życie, zajmują się tymi problemami na co dzień 
i przekazują praktyczne wskazówki. Piszą u nas mama 
prawnik, mamy prowadzące własną działalność gospodar-
czą, mama psycholog czy mama zajmująca się sprawami 
personalnymi – tłumaczy Agnieszka. – Większość tekstów 
napisały kobiety, ale nie dyskryminujemy mężczyzn. Mamy 
wśród autorów jednego tatę, drugi jest chętny, na współ-
pracę z innymi też jesteśmy otwarte – śmieje się Joanna.

odpowiedzialni pracownicy
Twórczynie portalu są przekonane, że mamy są do-

brymi, lojalnymi, odpowiedzialnymi pracownikami. Na 
dodatek zmotywowanymi i świetnie zorganizowanymi. 
Owszem, macierzyństwo wyłącza je na kilka miesięcy 
z pracy zawodowej, ale później nic nie stoi na przeszko-
dzie, by podjęły ponownie swoje obowiązki, jeśli tylko 
chcą. Trzeba jednak stworzyć im warunki do pogodze-
nia pracy z życiem rodzinnym. Dlatego na swoim portalu 
pokazują różne formy elastycznego zatrudnienia stoso-
wane na świecie, przedstawiają polskie firmy przyjazne 
mamom, przekonują, że nie wymaga to nadzwyczajnych 
działań ze strony pracodawców. Często wystarczy dobra 
wola i zrozumienie specyficznych potrzeb mam.

Dużą wagę przywiązują też do przekazania mamom 
różnych informacji, które mogą pomóc im na rynku pra-
cy. Stąd na portalu dział „Mama dobrze poinformowa-
na” a w nim informacje o szkoleniach, dotacjach czy pro-
gramach pomocowych dla kobiet chcących się rozwijać.

Są też ogłoszenia o pracy dla mam. – Ciężko je zdo-
być, ale tym większa satysfakcja, gdy się pojawią, gdy jakaś 
mama znajdzie pracę, a potem pracodawca daje u nas ko-
lejne ogłoszenie zachwycony współpracą z „naszą” mamą. 
Pewna „nasza” mama pracuje jako specjalista ds. rekla-
my w jednym z magazynów dla rodziców, dla firmy z War-
szawy jako specjalista ds. obsługi klienta pracuje zdalnie 
mama z Lublina! Towarzystwo Przyjaciół Dzieci znala-
zło dzięki nam fizjoterapeutkę i zachęcone skutecznością 
naszego serwisu wysłało nam kolejną ofertę pracy. Takie 
sygnały dodają energii – opowiada Joanna.

pomysł goni pomysł
Agnieszka i Joanna mają głowy pełne pomysłów. Za-

kończył się właśnie konkurs na cv, zorganizowany z jedną 
z firm zajmujących się planowaniem kariery. W planach 
kolejny konkurs i specjalne wydarzenie medialne z okazji 
Dnia Matki. Cały czas szukają mam, które odniosły suk-
ces, chcą opowiedzieć innym, jak godzą życie zawodowe, 
realizację własnych pasji z życiem rodzinnym. „Historie 
sukcesu” są bardzo chętnie czytane i czytelniczki wciąż 
domagają się kolejnych tekstów „ku inspiracji”.

– Czytamy na naszym portalu teksty o zarządzaniu cza-
sem, godzeniu obowiązków mamy, żony i bizneswoman, 
ale coraz trudniej nam sprostać wszystkiemu. Oj, przydał-
by się ktoś do pomocy – mówią zgodnie. Chętnie nawią-
załyby współpracę z wolontariuszką z Podgórza, która 
pomogłaby w kontaktach z autorami tekstów, może cza-
sem sama opracowała jakiś materiał. – Portal się tworzy, 
rozwija, nie możemy jeszcze zaoferować pracy, ale kiedyś, 
kto wie. Może będziemy potentatkami medialnymi... – 
śmieją się, wspominając garażowe początki firmy Apple.

KrzySztoF DulińSKi

Zdjęcie od autorek portalu
Aktualności dotyczące portalu można też znaleźć 

na: www.facebook.com/MamoPracuj 

TU PŁACĘ PODATKI. Od połowy marca ruszyła 
kampania, której celem jest zachęcenie do płacenia 
podatków w Krakowie. Jest ona skierowana do blisko 
150 tys. osób, które są zameldowane gdzie indziej, ale 
pracują lub uczą się w naszym mieście. Gdyby połowa 
z nich zdecydowała się zapłacić swój podatek tutaj, to 
według szacunków Kraków zyskałby ponad 112 mln zł. 
Każda taka osoba oznacza wpływ ok. 1,5 tys. zł do miej-
skiej kasy. Wystarczy w Urzędzie Skarbowym wypełnić 
nieskomplikowany formularz ZAP-3, który można zło-
żyć osobiście lub przesłać drogą mailową. W Warsza-
wie podobna akcja, trwająca od dwóch lat, przyniosła 
wzrost dochodów miasta o 10%; podobnie stało się 
w podkrakowskim Zabierzowie. W ramach kampanii 
przewidziano atrakcyjne nagrody oraz preferencje. 
Szczegóły można znaleźć na stronie: www.krakow.pl

PRZEKAŻ 1% PODATKU. Jak co roku można prze-
kazać 1% podatku z rozliczenia rocznego na organiza-
cje pożytku publicznego. Można wspomóc szpitale, ho-
spicja, azyle, fundacje, organizacje ekologiczne itp. Jest 
w czym wybierać. A warto nie oddawać całego podatku 
państwu, lecz na wybrany przez nas cel. Więcej szczegó-
łów na stronie: www.pozytek.gov.pl

NOWY PROGRAM WALKI ZE SMOGIEM. 
W kwietniu ma być podpisać porozumienie  między 
UMK a MPEC w sprawie preferencji dla mieszkańców 
na przyłączanie się do sieci miejskiej i likwidacji pieców 
opalanych węglem, które są źródłem niskiej emisji za-
nieczyszczeń. Mają one całkowicie zniknąć do 2020 r. 
Dotąd udało się zlikwidować 20 tys. palenisk i 350 ko-
tłowni. MPEC planuje rozbudowę swojej sieci.

SZYNA POCZEKA. Zaplanowany na ten rok ge-
neralny remont torowiska na ul. Limanowskiego od-
wlecze się do połowy roku z powodu przedłużających 
się procedur przetargowych. W ub. roku wyskakujące 
podczas upałów szyny były powodem wstrzymania ru-
chu i paraliżu komunikacyjnego w naszej części miasta. 
Remont ma się odbyć na odcinku od ul. Na Zjeździe do 
cmentarza Podgórskiego, będzie kosztował ok. 5 mln zł 
i potrwa ok 7 tygodni.

OSZCZĘDNOŚĆ Z GŁOWĄ. W Krakowie ze wzglę-
dów oszczędnościowych obowiązuje ograniczenie 
oświetlenia ulic. Rano lampy wyłączane są pół godziny 
wcześniej, a wieczorem zapalane pół godziny później. 
Jest więc taki czas, że na ulicach panuje mrok. W Tar-
nowie poradzono sobie z tym bardziej rozsądnie – lam-
py przez jakiś czas święcą połową swej mocy.

KRAKÓW W PLANACH. UMK pracuje obecnie nad 
62 planami miejscowymi (w tym aż 5 w rejonie Łagiew-
nik i Borku Fałęckiego oraz obszaru „Bieżanów – Droż-
dżownia”), co stanowi w sumie blisko 17% pow. miasta. 
Na razie obowiązuje 86 planów, które pokrywają 36% 
pow. miasta. Mocno spóźnioną ambicją obecnych władz 
jest pokrycie planami ok. 60% powierzchni.

W skrócie

Od redaktora

Trzy grosze

Mamo pracuj, jeśli chceszSerwis o mamach, dla mam, tworzony przez mamy

Z lewej Agnieszka Kaczanowska, z prawej Joanna Gotfryd. 
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Na Dębnikach w krakowskim Podgórzu, w kościele księży Salezjanów, w dniach 19 – 29 marca trwał strajk gło-
dowy, który poruszył opinię publiczną w całej Polsce, a wyrazy solidarności przekazywały polskie elity naukowe 
i polityczne oraz związki zawodowe. Przed kościołem św. Stanisława Kostki zbierały się tłumy ludzi, zbierano 
podpisy, prowadzone były wykłady z historii.

Protest zorganizowali Grzegorz Surdy, Leszek 
 Jaranowski, Marian Stach, Ryszard Majdzik i Adam 
Kalita – byli działacze opozycji antykomunistycznej, 
od Konfederacji Polski Niepodległej przez Solidarność 
Walczącą po Niezależne Zrzeszenie Studentów.

Strajk był wyrazem protestu przeciwko nowej pod-
stawie programowej z historii, która ma wejść do szkół 
ponadgimnazjalnych od 1 września 2012 r. Głodujący 
postulowali wstrzymanie rozporządzenia, a także na-
tychmiastowe rozpoczęcie konsultacji społecznych. 
W proteście uczestniczył także mieszkający niegdyś na 
Kurdwanowie prezes Stowarzyszenia Studentów dla 
Rzeczypospolitej Paweł Kurtyka, syn śp. prezesa IPN 
Janusza Kurtyki. – Poparliśmy strajk, bo jesteśmy głę-
boko zmartwieni kierunkiem, w jakim idą zmiany za-
proponowane przez ministerstwo. Historia kształtuje 
tożsamość narodową młodego człowieka, pozwala mu 
odnaleźć swoje miejsce w Europie, dlatego jako jeden 
z celów Stowarzyszenia obraliśmy promocję tego wła-
śnie przedmiotu. Już obecna podstawa programowa 
w liceum jest niewystarczająca, a często jest to ostatni 
moment, w którym młody człowiek styka się z historią – 
powiedział nam Paweł Kurtyka.

Jeden z głodujących, Grzegorz Surdy wyjaśniał, że 
tylko tak radykalne działania mogą odnieść skutek.  
– Przez ostatni rok wielu przedstawicieli środowisk aka-
demickich oraz nauczyciele zwracali uwagę, że likwidacja 
lekcji historii doprowadzi do zniszczenia polskiej tożsa-
mości. Ministerstwo proponowało rozmowy z historyka-
mi i nauczycielami, ale ich wniosków nie uwzględniało 
w decyzjach, zasłaniając się dyrektywami UE.

Na każdym kroku wszyscy podkreślali z oburzeniem, 
że decyzje takie podejmowane są w sytuacji, gdy naj-
ważniejsze osoby w państwie, czyli premier Tusk, pre-
zydent Komorowski i marszałek Borusewicz, to z wy-
kształcenia historycy. 

Reforma szkolnictwa zakłada stopniowe ogranicze-
nie godzin nauki z języka polskiego, historii i przedmio-
tów przyrodniczych, a licealiści w wieku 15 lat zmuszani 
są podejmować kluczowe decyzje skutkujące na całe ich 

życie. Wybierając bowiem ścisły profil liceum, przestaną 
się uczyć przedmiotów humanistycznych. Ktoś, kto zde-
cyduje się na przykład na profil matematyczno-fizyczny 
będzie miał nikłe szanse na dostanie się na studia hu-
manistycznie i odwrotnie. Tym samym licea z ogólno-
kształcących zostały zamienione na szkoły profilowane.

– Podpisane 23 grudnia 2008 r. przez minister Hall 
rozporządzenie w sprawie podstaw programowych, 
szczególnie w zakresie nauczania języka polskiego oraz 
historii w szkołach ponadgimnazjalnych spowoduje, że 
uczniowie nie będą znać historii swojego kraju – tłuma-
czyli głodujący. – Jak bowiem nauczyć się historii, jeśli 
usystematyzowany jej kurs w liceach i technikach koń-
czył się będzie na pierwszym roku nauki?

Zgodnie z rozporządzeniem nowa podstawa progra-
mowa nauczania w szkołach określa, co i na jakim eta-
pie nauki uczeń musi poznać, czego i kiedy się nauczyć. 
Podstawa ma być wprowadzana dla klas IV–VI szkoły 
podstawowej i dla szkół ponadgimnazjalnych, zasad-
niczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego 
i technikum. Zmiany rozpoczną się od klas pierwszych. 

Prof. Jolanta Choińska-Mika, szef zespołu, który 
opracowywał nową podstawę programową z zakresu hi-
storii, wyjaśnia, że historia jest i będzie obecna w każdej 
polskiej szkole: 

– Od nowego roku szkolnego uczniowie w większym 
stopniu zainteresowani przedmiotami ścisłymi czy przy-
rodniczymi będą realizować obowiązkowy przedmiot pn. 
historia i społeczeństwo, natomiast uczniowie, którzy 
wiążą swoją przyszłość z przedmiotami humanistycznymi, 
będą mieli obszerny, akademicki kurs historii.

Dlaczego w kościele Salezjanów na Dębnikach pro-
wadzony był strajk głodowy przez byłych działaczy opo-
zycji antykomunistycznej, mówił portalowi Fronda.pl 
radny miasta Krakowa Adam Kalita:

– Podjęliście panowie strajk głodowy, a głodówka to 
przecież już ekstremalny krok. Wszystkie inne środki 
zostały wyczerpane? 

– Tak. Obserwuję to od dwóch lat. To rozporządze-
nie ministerstwa ma wejść w życie we wrześniu i mimo 
wielu protestów środowisk humanistycznych, choć 
to dotyczy również przedmiotów przyrodniczych jak 
i matematyki, i fizyki, to widzimy, że ministerstwo nie 
zamierza się wycofać. Wszyscy, którzy protestujemy 
mamy dzieci na różnym stopniu edukacji. Ograniczanie 
wiedzy młodym ludziom prowadzi do ich degradacji. To 
się przekłada później na wyższe uczelnie. Nie można 
tych ograniczeń kontynuować.

29 marca w godzinach wieczornych podano, że na-
stępnego dnia głodówka zostanie zawieszona, o czym 
poinformował red. Witold Gadowski, który prowadził 
na Facebooku relacje z przebiegu strajku:

– Kardynał Stanisław Dziwisz poprosił dziś głodują-
cych o zawieszenie protestu głodowego. Stan zdrowia 
głodujących znacznie się pogorszył. Poranne badania 
lekarskie pokazały, że najgorszy jest stan Ryszarda 
Majdzika. Dalsze głodowanie groziło mu wylewem. 
Głodujący przyjęli u siebie kardynała i po serdecznej 
rozmowie, w której kardynał wyraził pełne poparcie dla 
ich żądań, postanowili zawiesić głodówkę, nie rezygnu-
jąc z innych form protestu. 

* * *
29 marca nauczyciele języka polskiego i historii z po-

nad 30 krakowskich szkół przyjęli rezolucję na znak so-
lidarności z postulatami głodujących.

Oprac. (KaJ) i (MC)

Apel głodujących
Wszelkie działania degradujące polską naukę, 

kulturę i Kościół katolicki naruszają podstawy naszej 
państwowości. Ograniczanie przedmiotów humani-
stycznych, ale także przyrodniczych i matematycz-
nych w szkołach średnich, likwidacja instytucji kul-
tury, próby wyprowadzenia religii ze szkół to prosta 
droga do upadku.

Wzywamy wszystkich, którym dobro naszego pań-
stwa leży na sercu, do poparcia naszego protestu. 
Wyrazy poparcia prosimy wysyłać na adres Minister-
stwa Edukacji Narodowej.

Domagamy się natychmiastowego zawieszenia 
rozporządzenia dotyczącego nowych podstaw pro-
gramowych i podjęcia konsultacji z środowiskami 
związanymi ze szkolnictwem.

Żądamy aż tyle i tylko tyle.

Przeciw polityce wynarodowiania
Przerwali głodówkę, ale protestują nadal

Nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach zdejmuje z mieszkańców obowiązek podpi-
sywania przez nich umów na wywóz odpadów komunal-
nych. Od przyszłego roku właścicielem śmieci będzie 
gmina i to na niej będzie spoczywał obowiązek zawarcia 
umowy na odbiór i utylizację odpadów.

Dotychczas każdy wła-
ściciel nieruchomości był 
zobowiązany do podpi-
sania z jedną z firm zaj-
mujących się wywozem 
śmieci stosownej umo-
wy. Przestrzeganie tego 
obowiązku kontrolowała 

straż miejska, a mimo to wiele „bezpańskich” działek za-
mieniało się w dzikie wysypiska. Teraz to gmina, w dro-
dze przetargu, wybierze firmę, która będzie wywoziła 
odpady. Usługa ta będzie finansowana z opłaty wnoszo-
nej przez właścicieli nieruchomości. Jej wysokość ustali 
rada danej gminy. Samorząd będzie też zobowiązany do 
przekazywania Marszałkowi Województwa i Wojewódz-
kiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska rocznych 
sprawozdań z gospodarowania odpadami.

równać do europy
Ustawa weszła w życie 1 stycznia br., ale ustawodawca 

przewidział 18 miesięcy na dostosowanie się samorzą-
dów do znowelizowanych przepisów. Władze Krakowa 
planują, że nowe zasady zaczną obowiązywać w naszym 
mieście od 1 stycznia 2013 r. To ambitne zadanie wy-
maga wielu przygotowań, przyjęcia kilku uchwał (m.in. 
dotyczących wysokości opłat za wywóz odpadów, zasad 
ich uiszczania, zmieniających dotychczasowy regula-
min czystości i porządku). Koordynacją prac zajmuje 
się działający już od kilku miesięcy przy Prezydencie 
Miasta Krakowa zespół ds. wdrożenia zintegrowanego 
systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Nowa ustawa dostosowuje polskie uregulowania do 
standardów europejskich. W większości krajów już od 
kilku lat to samorządy są właścicielami śmieci i odpo-
wiadają za ich utylizację. Daje to doskonałe rezultaty, 
zwłaszcza w zakresie wzrostu ilości powtórnie przetwa-

rzanych odpadów. Kraków też liczy na podobne rezultaty 
– wzrost odsetka segregowanych odpadów, zmniejszenie 
się liczby dzikich wysypisk. Zakłada się, że nadzorowanie 
gospodarki odpadami przez gminę da jej więcej informa-
cji o ilości i rodzaju wytwarzanych śmieci, a to pomoże 
w inicjowaniu działań informacyjnych i edukacyjnych, 
wskaże kierunki innego niż składowanie pozbywania się 
odpadów (np. kompostowanie, spalanie itp.).

pozytywy i obawy
Kilka gmin w Polsce przejęło gospodarowanie odpa-

dami w drodze referendum już wcześniej i bardzo so-
bie chwalą to rozwiązanie. Legionowo szacuje, że ilość 
wywożonych śmieci wzrosła o ok. 30 proc., na dodatek 
radykalnie spadła liczba dzikich wysypisk, których usu-
wanie kosztowało gminę w minionych latach dziesiątki 
tysięcy zł.

Nie brakuje jednak 
i obaw. Firmy zajmujące 
się wywozem odpadów 
alarmują, że tam, gdzie 
gmina posiada firmę ko-
munalną działającą w tej 
branży, to przetargi nie 
będą uczciwe, że spółki 

gminne będą faworyzowane. Podnoszony jest też ar-
gument, że możliwy jest dyktat cenowy jednej firmy, że 
przyjęte rozwiązania sprzyjają korupcji i kiepskiej jakości 
usług, bo absolutnie eliminują element konkurencyjno-
ści. Organizacje dbające o przejrzystość procesów bizne-
sowych obawiają się, że firmy będą się skupiały na pozy-
skaniu przychylności lokalnych polityków i urzędników, 
a nie na obniżeniu kosztów, podniesieniu jakości usług.

Zwolennicy nowych rozwiązań przekonują, że po-
wyższe obawy są przesadzone, że wywóz śmieci z duże-
go obszaru pozwoli firmom racjonalnie gospodarować 
sprzętem i wpłynie to raczej na obniżenie cen. – Tylko 
przez kilka pierwszych miesięcy, zanim nie znikną z ryn-
ku małe podmioty działające w branży. Potem na rynku 

pozostaną duzi gracze 
i będą mogli dyktować 
ceny dogodne dla nich – 
ripostują oponenci.

Obawy co do przyję-
tych rozwiązań wyraża 
też Federacja Konsu-
mentów, a Urząd Ochro-
ny Konsumentów i Konkurencji zapowiada baczne 
przyglądanie się przetargom organizowanym przez 
gminy, dokładne sprawdzanie wszelkich sygnałów o nie-
prawidłowościach. Tym bardziej, że z analiz UOKIK 
wynika, iż gminy, które przejęły w drodze referendum 
gospodarowanie odpadami, przekazują firmom wywo-
żącym odpady więcej, niż wynoszą wpływy z opłat od 
mieszkańców.

Należy mieć nadzieję, 
że w Krakowie rok 2012 
upłynie nie tylko na przy-
gotowaniach do wdroże-
nia nowego systemu, ale 
i poznawaniu doświadczeń 
samorządów, które już wy-
wożą odpady, rozmowach 
z tymi, które się do tego 

przygotowują. Wszystko po to, by wybrać rozwiązania 
najlepsze – dla środowiska, dla gminy i dla mieszkańców.

Osoby zainteresowane zmianami mogą poznać ich 
szczegóły, dzwoniąc na bezpłatną infolinię 800 112 211 
lub odwiedzając stronę www.ekocentrum.krakow.pl 

KrzySztoF DulińSKi

Gmina właścicielem śmieci

Czy z miejskiego krajobrazu znikną takie widoki jak na 
zdjęciach? Dzikie wysypisko przy dzwonach przy ul. Łużyc-
kiej (od strony ul. Zimnej), składowisko butelek (z braku 
dzwonów) przy ul. Pierzchówka, wysypisko odpadów 
(nawet kineskopy) w Rajsku przy ul. Podgórki, przesypu-
jący się kontener z odpadami przed przychodnią przy ul. 
Wysłochów. Foto: (Kaj)
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CITO−TEST
PracowniaAnalizLekarskich
os.PiaskiNowe,ul.Łużycka55

(pawilon	usługowo−handlowy,	I	p.)

pon.−	pt.	7.30	−	15.30
tel.126575440,606957723
l		Bezbolesneibezstresowe

pobieraniekrwizpalca.
l  Pełnyzakresbadańkrwi,

moczuikału.

marzeny repelewicz

Salon Fryzjersko-Kosmetyczny
ul. WŁoSKa 2a (naprzeciwko sklepu lewiatan), www.salonlorin.com

Zapraszamy pn.−pt. w godz. 8−20, sob. 8−15,  Rezerwacja tel. 12 292 48 22 
NOWOŚĆ: PIERCING (przekłuwanie ciała)

Przedłużanie, zagęszczanie rzęs 
MaNicUre, PeDicUre,  

tiPSy ŻelOWe i aKrylOWe

NZOZ „Spółka Lekarska Na Kozłówce”
ul. Na Kozłowce 29, tel. 12 658 16 11, 12 658 89 01

Porady bezpłatne, w ramach umowy z NFZ:
DIABETOLOG, LOGOPEDA, OKULISTA, PSYCHOLOG 

Wizyty płatne:
DERMATOLOG, KARDIOLOG, PSYCHIATRA, REUMATOLOG

ul. Wielicka 76 (k. ul. Dworcowej), tel. 12 265 70 68
Porady bezpłatne, w ramach umowy z NFZ: LEKARZ RODZINNY

Wizyty płatne: DERMATOLOG, KARDIOLOG, NEUROLOG, 
PSYCHOLOG I PSYCHIATRA DZIECIĘCY,  

PULMONOLOG, REUMATOLOG

USG
• jama brzuszna
• prostata
• tarczyca
• piersi
•  naczynia szyjne  
i kręgowe

• echo serca
12 658 16 11

PRywatny GaBinet
stoMatoloGiczny

❐ stomatologia zachowawcza
❐ protetyka 
❐ chirurgia stomatologiczna
❐ RVG − rtg cyfrowy

RVG

wola duchacka ul. dauna 97, lok 13
Pon. − pt. godz. 10 − 19   tel. 12 425 51 79

leczenie zachowawcze  
i protetyka

badanie i porady bezpłatne

Czynny: pon. – czw. 15 – 18  
śr. 13 – 18.

tel. 12 658 60 28  
kom. 503 67 21 83

Prokocim Nowy, ul. Kurczaba 3 
(pawilon I p.)

PralNia – MaGiel
· CZySZCZENIE DyWaNóW
·  uprawnienia do prania: dla hoteli, restauracji i zakładów pracy
·  uprawnienia do prania z barierą higieniczną: dla przychodni  

i gabinetów lekarskich

czynne  
od pon do sob: 

7 – 20

wystawiamy faktury Vat         

Zapraszamy klientów indywidualnych

wola duchacka, ul. Gołaśka 4/5 (naprzeciwko sklepu sNc), pon. – pt. 9 – 19, sob. 9 – 14

renata pipper wraz z zespołem

tel. 12 357 50 84

BIURORACHUNKOWE
(świadectwo	kwalifikacyjne	wydane	przez	Ministerstwo	Finansów)

pełnyzakresusługdlafirmiosóbfizycznych
WNIOSKIOZWROTVAT

ODMATERIAŁÓWBUDOWLANYCH
PRZENIESIONEZUL.HALSZKI1

ul.Kordiana14/12,tel.12378-32-43
Czynne:pon.−pt.wgodz.11−19

www.infomm.pl,	e−mail:	biuro@infomm.pl

czynny: poniedziałek 14.00 - 19.00
wtorek 15.00 – 18.30, piątek 10.00 - 12.30 

os. Kozłówek, ul. Spółdzielców 3 (pawilon)
telefon: 516 133 375, 516 084 276

G A B I N E T 
STOMATOLOGICZNY

Z okazji Wielkanocy życzymy Klientkom i Klientom wesołego i smacznego jajeczka!

Fryzjerstwo, m.in.
 strzyżenie damskie – od 23 zł
 strzyżenie męskie – 17 zł
 balejage – od 75 zł
 farbowanie – od 70 zł

KosmetyKa, m.in.
 manicure – 25 zł
 manicure hybrydowy – 60 zł
 kwas migdałowy – 90 zł
 oczyszczenie twarzy – 90 zł

Wykonujemy okulary  
na receptę z refundacją

SpecjalnyRABAT10%

 PTYK
Od pon. do pt. w godz. 9−18 

tel. 501 718 154
ul. Nowosądecka 31 

(obok apteki)

pełny zakres szkieł 
okularowych,
bezpieczne okulary  
dla dzieci, 
lekkie soczewki 
plastikowe
bezpłatne komputerowe 
badanie wzroku

WesołychŚwiąt

Zdrowych i pogodnych  
świąt Wielkanocnych!

P.W. „SECo” sp. z o.o. 
ul. Nowosądecka 41 a, tel. 12 650-19-00

www.seco.krakow.pl

wESOŁEGO aLLELUJa

GABINET KOSMETYCZNY  
„OD−NOVa”

	  ZAMYKANIE ROZSZERZONYCH NACZYNEK KRWIONOŚNYCH

•	 MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA - przebarwienia, blizny, 
trądzik, łojotok, rozszerzone pory, rozstępy, zmarszczki

	  NEODERMA – LECZNICZY ZABIEG GŁĘBOKO ZŁUSZCZAJĄCY

	  PEELING KAWITACYJNY – bezbolesny zabieg oczyszczania skóry 
ultradźwiękami

	  TERMAGE – Zabieg odmładzający z zastosowaniem fal radiowych. 
Odnowa włókien kolagenowych, poprawa napięcia i kondycji skóry, lifting i 
poprawa owalu twarzy

	 MASAŻ TWARZY – już od 35 zł!

	  PEŁNA KOSMETYKA TRADYCYJNA: henna, depilacja, zabiegi 
regenerujące, liftingujące, nawilżające, kolagenowe, parafinowe, 
jonoforeza, galwanizacja

•	 MANICURE, MANICURE JAPOŃSKI, PEDICURE, TIPSY

Zaprasza Joanna Ciotek kosmetolog

ul. Nowosądecka 31  
tel. 12 425 67 13

TURBO SOLARIUM  12 425 67 13

Pogodnych Świąt,  
zdrowia i uśmiechu!

PielĘGNacyJNa 
KOSMetyKa  
Na ciaŁO  

666 740 050

CITO−TEST
PracowniaAnalizLekarskich
os.PiaskiNowe,ul.Łużycka55

(pawilon	usługowo−handlowy,	I	p.)

pon.−	pt.	7.30	−	15.30
tel.126575440,606957723
l		Bezbolesneibezstresowe

pobieraniekrwizpalca.
l  Pełnyzakresbadańkrwi,

moczuikału.

w w w . F r y z u r y K o s m e t y K a . p l

Zdrowych, spokojnych Świąt!

GABINET DENTYSTYCZNY

dr Jolanta Skubis
Gabinet Stomatologiczny

dr Maciej Skubis
Gabinet Neurologiczny

Wola Duchacka
ul. Pierackiego 11

(dojazd od ul. Malborskiej) 

tel. 12 425 52 62

Wesołego Alleluja,
pogody ducha,
dużo zdrowego 

uśmiechu na co dzień! 
życzy PT. Pacjentom
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tel. 12 265 23 60 

tel. 12 657 41 54 

SZAfY
WNęTRZA

gARDEROBY

e-mail: bel_meb@op.pl, www.bel-meb.pl

Wola Duchacka, ul. Nowosądecka 78
(przed przychodnią na ul.Białoruskiej)

Ruczaj, ul. Kobierzyńska 54

Naszym obecnym i przyszłym PT. Klientom  
składamy życzenia Wesołego Alleluja i smacznego jajka!

informacje: www.tbsmalopolska.pl 

•	  w sKawiNie (budyNeK zloKalizowaNy 
oK. 800m od GraNicy KraKowa) 
TBS Małopolska Sp. z o.o. Kraków 
ul. Bujaka 4, tel. (12) 659-90-37

•	  w wadowicach przy ul. Niwy 
Urząd Miejski w Wadowicach 
Pani Lucyna Przewoźniak, tel.(33) 873-18-11, 515 237 271

mieszkania na wynajem w systemie tbs

mieszkania w pełni wykończone 

inwestycje  
będą 

zakończone  
w 2012  
roku

Wesołego 
Alleluja

www.zalmax.pl

ŻalUzJe 
PiONOWe * POziOMe * rOletKi teKStylNe

Produkcja * Montaż * Serwis
Kraków,	ul.	Szczęśliwa	10,	tel.126557474

wesołych 
Świąt!

pon. – pt. 8 – 17, sob. 9 – 13

naRzĘdzia waRsztatowe
PokRowce na fotele samochodowe

wola duchacka, ul. Gromady Grudziąż 14
tel. 12 265 32 30, 12 265 32 31

www.robin.krakow.pl      e-mail: robin@robin.krakow.pl

AkumulAtory

l  rozruchowe: do samochodów 
osobowych, ciężarowych, mo-
tocykli, maszyn roboczych

l  zasilające: do uPs−ów  
i innych urządzeń technicznych

Poliss f.p. WolA DuchAckA, ul. klonowica 15c  
tel. 12 425 64 61, www.poliss.krak.pl

h u r t   D e tA l   s e r v i c e  

pn. – pt. 8 – 17,  sob. 8 – 14
tel. 506 271 784

FHU „Mir-MOt”
Mirosław Kwiecień

SerWiS OPON  
MecHaNiKa
 l naprawy  
i sprzedaż opon

 l Prostowanie felg alu 
i stalowych

 l wymiana olejów 
i filtrów

 l drobne naprawy

Piaski Wielkie  
ul. Cechowa 82

faktury VaT

Z
O
O
L
O
G
I
A

os. kurdwanów Nowy 
ul. Wys³ouchów 27 

(obok "Ava market")

tel. 12 654 06 48,  
kom. 600 38 17 41

 akwarystyka 

   karmy (pies-kot:  
du¿e opakowanie   

 – dowóz gratis)

 ptaki, gryzonie...

wędkarstwo
zanęty

przynęty

ZaKŁaD mEChaNIKI 
PoJaZDoWEJ 

I BLaChaRSTWa
WuLKaNIZaCJa  
− 607 617 843
Piaski wielkie,  
ul. kijanki 12 a

12 654 25 35 
501 702 688

Wesołego Alleluja  
i smacznego jajka! 
Życzą PT. Klientom
MAREK I ANDRZEJ 

CHLIPAŁOWIE
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zasada wody, okręgu i harmonii
Na początku hapkido opierało się na dźwigniach, 

padach i uderzeniach w punkty witalne. Obecnie łą-
czy w sobie także elementy z innych sztuk walki, m.in.: 
taekwon-do (kopnięcia), judo (wysokie rzuty), karate 
(techniki ręczne). Trzeba jednak dodać, że hapkido jest 
koreańską sztuką walki nastawioną na obronę, a nie 
atak. Taka postawa wiąże się z filozofią hapkido, która 
oparta jest na trzech zasadach: wody, okręgu, harmonii. 
Zasada wody znajduje swoje przełożenie w elastycz-
nym myśleniu i płynności ruchów. – Koreańska filozofia 
mówi, że woda ma większą siłę niż skała. Jeśli napotka 
opór, może opłynąć przeszkodę i dotrzeć tam, dokąd chce 
– mówi Edyta Gielas. – To kropla drążąc skałę może ją 
zniszczyć. Jest to tylko kwestia czasu i cierpliwości. Zasa-
da okręgu wiąże się z regułą wykorzystywania siły prze-
ciwnika. – Jeśli ktoś nas próbuje uderzyć, mamy dwa wyj-
ścia – tłumaczy pani Edyta. – stawić opór (zablokować 
ruch) lub wykorzystać siłę przeciwnika i odwrócić jego siłę 
przeciw niemu samemu. Osoba trenująca hapkido nie bę-
dzie dążyć do sytuacji wystąpienia siły przeciwko sile, ale 
wykorzystując ruchy okrężne spróbuje wykorzystać energię 
napastnika przeciwko niemu samem. Energia harmonii 
polega m.in. na zachowaniu równowagi pomiędzy du-
chem a ciałem. – Jedno i drugie musi być silne – mówi 
trener Edyta. – Jeżeli ciało jest silne, a duch słaby lub 
odwrotnie, nie da się nic zrobić.

Krakowska szkoła hapkido
Krakowska Szkoła Hapkido działa od 2004 r. w bu-

dynku Szkoły Podstawowej nr 162 przy ul. ks. Stoja-
łowskiego. Założyli ją Edyta Gielas (3. dan) i Rafał 
Pietrucha (3. dan). Obydwoje są wychowankami prof. 
Stanisława Sterkowicza (5. dan) i należą do grupy pierw-
szych osób w Polsce, które otrzymały stopnie mistrzow-
skie. – Szkoła była moim marzeniem  – przyznaje pani 
prezes. – Początki były trudne. Na treningi przychodziło 
wtedy kilka osób. Obecnie jest ich kilkadziesiąt. W tym 
roku szkoła zyskała status klubu sportowego i stała się 
jedną z sekcji Krakowskiej Szkoły Sportu (stowarzysze-
nia kultury fizycznej). Działają w niej trzy grupy, po-
dzielone według kategorii wiekowych, jest także sekcja 
dla osób dorosłych. Na hapkido można posłać dziecko 
w wieku 6 lat. – Pierwsze treningi polegają na podniesie-

niu ogólnej sprawności fizycznej i kondycji – tłumaczy 
trener Edyta Gielas. – Jest dużo elementów gimnastyki 
sportowej. Dbamy także o właściwe relacje między ćwiczą-
cymi. Wśród dzieci panuje ogromna chęć rywalizacji, za-
nim jednak zaczną walczyć, muszą nauczyć się szacunku 
dla przeciwnika i samego siebie. Trening rozpoczyna się 
krótką medytacją, w celu wyciszenia się i poprawienia 
koncentracji. Początkujący w pierwszej kolejności uczą 
się amortyzacji upadków, podstawowych kopnięć oraz 
uwalniania z chwytów, potem przychodzi czas na do-
skonalenie precyzji ruchów i walkę.

droga harmonijnej energii
W hapkido to nie siła fizyczna jest głównym atutem, 

ale subtelność wprowadzanych dźwigni – tłumaczy Edyta 
Gielas.  – Wymaga to wprawy i lat treningów. Ważne jest 
także przygotowanie zawodnika do walki. Nie ma nic gor-
szego niż wypuszczenie z czarnym pasem kogoś, kto robi 
doskonale formy i techniki specjalne, a doznaje szoku, 
gdy ktoś uderzy go w twarz. Walka to chaos. Wygrywa ten, 
kto dłużej i lepiej zachowa zimną krew, opanuje sytuację. 
W pierwszych, kontrolowanych sparingach może wziąć 
udział młodzież w wieku od 14 lat.

Zawodnicy kurdwanowskiej sekcji KSS: Patryk 
 Korabik (18 l.), Grzegorz Bator (16 l.), Konrad Pasieka 
(15 l.) uczestniczą w turniejach organizowanych przez 
Krakowską Szkołę Hapkido i Krakowską Akademię 
Taekwon-do na Koreańskich Turniejach Sztuk Walki. 
Obecnie przygotowują się do czerwcowych egzaminów 
na wyższe pasy. – Dzięki hapkido nauczyłem się wyko-
rzystywać swoje możliwości tak, żeby uniknąć bezmyśl-

nej walki, a jednocześnie 
obronić się skutecznie przed 
atakiem. Agresja nie jest 
wcale dobrym rozwiązaniem 
– mówi Patryk Korabik, 
który trenuje od 4 lat i ma 
pomarańczowy pas z zielo-
ną belką, 6. gup. Grzegorz 
Bator (niebieski pas, 3. 
gup) i Konrad Pasieka (zie-
lony pas z niebieską belką, 
4. gup) zgodnie uważają, że 
z każdym treningiem po-
trafią coraz więcej. W koń-
cu, po przetłumaczeniu 
z koreańskiego, hapkido oznacza: „droga harmonijnej 
energii”. Ćwiczący rozwija się fizycznie i psychicznie.  
– Zawsze chciałem coś trenować i polepszyć sobie kon-
dycję – mówi Konrad. – W hapkido podoba mi się to, 
że mimo drobnej budowy, wiem, jak obronić się przed 
silniejszym przeciwnikiem. Dzięki temu czuję się pewniej.

Najważniejszy jest moment wyboru
Najważniejszy i najtrudniejszy jest moment wyboru, 

w którym oceniamy sytuację – reagować czy nie. – Zwy-
kle, gdy ktoś nas zaczepia, to nie uderza od razu, ale np. 
krzyczy, wyzywa, klepnie, popchnie czy pogłaszcze (w przy-
padku kobiet). Wtedy musimy zdecydować, czy jest to na 
tyle niegroźne, że dajemy sobie spokój, czy jednak musimy 
się zacząć bronić. Jeśli reagujemy, musimy to zrobić zde-
cydowanie, tak żeby zablokować przeciwnika i dać sobie 
czas na dalsze działanie: dalszą walkę, wezwanie pomocy 
czy choćby ucieczkę – tłumaczy trener Edyta Gielas. 

Za twórcę hapkido uważa się Choi Yong Sula, któ-
ry opracował swój system walki oparty na dźwigniach. 
– Buddyjscy mnisi nie mogli nosić jakiejkolwiek broni  
– opowiada pani Edyta. – Poprzez badanie ludzkiego cia-
ła szukali innej skutecznej metody obrony, dlatego zaczęli 
wykorzystywać tzw. punkty witalne. Umiejętne uderzenie  
w taki punkt nie tylko wywołuje ból, ale może także zabu-
rzyć funkcje życiowe człowieka. Z czasem hapkido ewo-
luowało, pojawiło się wiele odmian tej sztuki walki. Tą, 
którą ćwiczy się na Kurdwanowie to hapkido moo hak 
kwan i jest to jedna z dwóch szkół tej odmiany w Kra-
kowie i w Polsce. – W przyszłości na pewno chcemy otwo-
rzyć sekcję w innych placówkach – mówi pani prezes. 

Małgorzata CzeKaJ

Zdjęcia: z archiwum KSH

Hapkido na Kurdwanowie
W hapkido to nie siła fizyczna jest głównym atutem, ale subtelność wprowadzanych dźwigni  

– mówi EDYTA GIELAS (3 Dan), trener i prezes Krakowskiej Szkoły Hapkido na Kurdwanowie Nowym.

Przemoc i używki są wszędzie: w szkole, w domu, na 
ulicy. Czasem człowiek po prostu nie wie, że jego, tzw. 
“dragiem”, może być nawet zwyczajna kawa. Jako teatr 
profilaktyczny próbujemy pokazać uczniom, że nie war-
to… I to działa. Oni widzą, że można się bardzo fajnie 
bawić bez używek i mieć z tego satysfakcję – opowiada 
MACIEJ BERNIAK, współtwórca TEATRU PROFI-
LAKTYCZNEGO „KURTYNA”. 

– Niech sobie pani wyobrazi, że znów jest pani uczen-
nicą. Pewnego dnia do szkoły przyjeżdża jakiś koleś 
i chce rozmawiać o pani marzeniach i priorytetach. Za-
stanawia się pani, kim on jest i o co mu chodzi.  O czym 
będzie mówił ten dziwny gostek? Skąd on w ogóle się 
wziął? Co on może wiedzieć?  Staram się odpowiadać 
na te pytania, zanim zostaną zadane. Wprowadzam za-
sadę: nie znacie mnie i mojego życia, ale ja szanuję was, 
więc wy szanujcie mnie. I wtedy osoby, które na począt-
ku podchodziły do mnie niechętnie, zaczynają ze mną 
rozmawiać, nie wiedząc z kim mają do czynienia. A im 
bardziej pani widzi, że sztuka się podoba, tym bardziej 
się pani mobilizuje i chce dać z siebie więcej. Dla nich. 
Oni to czują. Czują, że traktuje się ich serio. Bez wyż-
szości i protekcjonalności. 

odważni, żeby rozmawiać...
– Na warsztatach teatralno-profilaktycznych rzu-

cam krótkie pytanie: „Kto jest odważny?”. Zgłaszają 
się przeróżne osoby. Nie mają pojęcia, co będą robić 
na scenie. Wybieram jedną z nich, daję scenariusz 
i tworzymy dramę. Tym sposobem młodzi ludzie biorą 
udział w spektaklu i sami zaczynają się bawić. Staramy 
się poprzez sztukę prowokować ich do rozmowy. Czę-
sto nie wiedzą, do kogo mogliby się zwrócić z prośbą 
o pomoc. Nie zawsze mają odwagę iść do nauczyciela 
lub pedagoga. Potrzebują rozmowy, choć czasami tyl-
ko słuchają. Po spotkaniu zawsze im mówię, że jestem 
jeszcze na przerwie, że mogą podejść i porozmawiać na 
każdy temat. I wiele osób podchodzi. Piszą też maile. 
Czasami są to zaskakujące wiadomości, bo przecież nie 
zawsze podczas warsztatów wychodzą wszystkie proble-
my. Zdarzało się, że osoba na pozór lubiana i uśmiech-

nięta ma kłopot, z którym kompletnie sobie nie radzi, 
bo każdy argument jest dobry, żeby się z kogoś naśmie-
wać. Albo ktoś jest biedniejszy, albo bogatszy, albo jest 
kujonem, albo gorzej się uczy. Podczas dyskusji łatwo 
można zauważyć, kto jest agresywny i nie toleruje słab-
szych od siebie. Byłem w takich szkołach, w których 
poziom przemocy był właściwie zerowy. Świetnie mi się 
tam pracowało i rozmawiało z dzieciakami. A w innych 
czasami wystarczy, by ktoś się zająknął, a inni już się 
z niego naśmiewają.

…i obalać mity
 Niektórzy rodzice żyją w przekonaniu, że to szkoła 

wychowuje dzieci. Niestety, tak nie jest. Problem, ten 
podstawowy, jest we współdziałaniu .Tu nie może być 
barier. O tym też mówimy ze sceny - trzeba dostrzec w 
uczniu człowieka, będącego w trudnej sytuacji i mają-
cego poważne problemy. Ze sobą, z rodziną, z nauczy-
cielem. Dzieci często naśladują rodziców, przynoszą 
przemoc z domu do szkoły i odreagowują na swoich 
rówieśnikach, bo inaczej nie potrafią sobie poradzić. 
Na dodatek, media narzucają nam określony wzór 
zachowania. Na przykład, w pewnym popularnym se-
rialu, który oglądają miliony ludzi w Polsce, zauważy-
łem, że jeśli bohater ma jakiś kłopot, to zwykle idzie 
pić. A przecież to nie jest żaden sposób na rozwiązanie 
zmartwienia. To tylko budowanie fałszywego modelu 
zachowań. Z tym, głośno i ze sceny – walczymy. 

Nikt nie jest do końca skazany…
– Kiedy występujemy w zakładach karnych, staramy 

się pokazać osadzonym, że tak naprawdę nikt nie jest 
do końca skazany. Gdy człowiek wyjdzie z celi, ma szan-
sę na nowe życie, wcale nie musi się poddawać i wracać 
do tego, co robił przedtem. Być może ma trudniej niż 
pozostali, ale może żyć normalnie, bo zawsze warto 
walczyć o siebie, o swoją rodzinę i swoje życie. Niekiedy 
gramy w ciężkich więzieniach, gdzie karę odbywają osa-

dzeni za morderstwa. Było tak np. w Rawiczu. Okazało 
się, że ci więźniowie bardzo potrzebują takiej motywa-
cji. W gazecie więziennej napisali nawet o nas bardzo 
pozytywną opinię, która jest dla nas niezwykle cenna… 
Napisali, choć nikt im nie kazał. Uwierzy Pani?

Nałóg to nasza słabość…
… do której trudno nam się przyznać. Możemy jed-

nak z niego wyjść, tylko najpierw trzeba go sobie uświa-
domić. Trzeba się przyznać, że jest się słabym. A my się 
tego często wstydzimy. Alkoholik będzie się zaklinał, że 
„pije, bo lubi”. Potrafi nawet sam siebie oszukać, bo po 
prostu musi się napić, to jest silniejsze od niego. Nam 
się wydaje, że alkoholikiem może być tylko żul spod 
sklepu. Tymczasem alkoholikiem może być każdy: ja, 
pani, czy nasz przyjaciel. Tak samo jest z innymi nało-
gami, np. kawą czy papierosami. Ja np. jestem uzależ-
niony od rozmowy z młodzieżą. Czasami nauczyciele 
mówią mi, że czas już się skończył, a ja dalej z nimi roz-
mawiam i nie potrafię skończyć. Tak naprawdę, w na-
szym teatrze Kurtyna nigdy nie opada… 

Wysłuchała: Małgorzata CzeKaJ

profilaktyka poprzez teatr
Teatr „Kurtyna” powstał w 2000 r. i jest najstarszym 

teatrem profilaktycznym w Polsce. Pierwszym progra-
mem, zakończonym sukcesem, był projekt pod ha-
słem: „Nie, dziękuję, ja się nie truję”. Przedstawienia 
poruszają problemy z zakresu profilaktyki uzależnień 
i przemocy, są połączone z dyskusją i kierowane do 
dzieci szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych oraz osób dorosłych. Obecnie w te-
atrze pracuje ok. 20 osób. W większości są to aktorzy-
-amatorzy. Próby spektakli odbywają się w specjalnie 
przystosowanym pomieszczeniu przy ul. Kordiana na 
os. Kurdwanów Nowy. Jesienią aktorzy wyruszają ze 
spektaklami do szkół w całej Polsce. Występują także 
w zakładach karnych.

Uzależniony od rozmowy z młodzieżą
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Niektórzy krakowianie dziwili się, gdy 1 marca na bu-
dynkach urzędów, ale nie tylko tam, pojawiły się biało-czer-
wone flagi. Tymczasem od dwóch lat 1 marca każdego roku 
obchodzimy Dzień Pamięci „Żołnierzy wyklętych”. To ci, 
którzy walcząc wcześniej z okupantem hitlerowskim, nie 
złożyli broni pod nową okupacją – sowiecką. Jako żołnie-
rze byli do końca wierni przysiędze na Boga, Honor i Oj-
czyznę. Często ginęli bezimiennie, bez grobu. A jeśli nie, to 
byli więzieni i torturowani, dotykały ich represje przez całe 
życie. Propaganda komunistyczna mówiła o nich „zaplute 
karły reakcji”, „bandy reakcyjne” i „faszyści”.

W Krakowie uczczono pamięć żołnierzy niezłomnych 
mszą św. w kościele Mariackim, apelami i koncertami. 
Pierwszą pamiętną wystawę o „Żołnierzach wyklętych” 
zorganizowała w 1993 r. Liga Republikańska w Muzeum 
Archeologicznym przy ul. Senackiej, gdzie znajdowało się 
więzienie św. Michała. Tam 18 sierpnia 1946 r. miała miej-
sce spektakularna akcja odbicia więźniów z rąk UB przez 
oddział Jana Janusza „Siekiery” ze zgrupowania „Ognia”. 
Bez jednego wystrzału, przy udziale strażników więzien-
nych i aresztowanych oficerów, w samym centrum Krakowa 
uwolniono 64 więźniów - przede wszystkim aresztowanych 
wcześniej przez bezpiekę żołnierzy AK i NSZ, a także inne 
osoby na czarnej liście „władzy ludowej”. Była to najgło-
śniejsza akcja polskiego podziemia niepodległościowego 
w Małopolsce po zakończeniu II wojny światowej.

Żołnierze wyklęci 
to określenie żołnierzy podziemia niepodległościowego i 

antykomunistycznego, stawiających opór sowietyzacji Polski 
i podporządkowania jej ZSRR w latach 1944–1963. Ostatni 
„żołnierz wyklęty”, Józef Franczak ps. „Lalek” z oddzia-
łu kpt. Zdzisława Brońskiego „Uskoka” zginął w obławie 
w Majdanie Kozic Górnych pod Piaskami (woj. lubelskie) 
prawie dwadzieścia lat po wojnie – 21 października 1963 r. 

Termin „żołnierze wyklęci” wymyśliła działająca w la-
tach 1993- 2001 Liga Republikańska na potrzeby wystawy 
poświęconej podziemiu zbrojnemu po 1944 r.  Określenie 
to oznaczało, że po 1989 r. o bohaterach antykomunistycz-
nego podziemia zapomniała elita III RP.

Nie dla komunizmu
Już w 1943 r. w związku z niemieckimi klęskami na 

wschodnim froncie dowództwo AK rozpoczęło tworzenie 
struktur na wypadek okupacji Polski przez ZSRR. Powsta-
ła organizacja NIE łącząca struktury cywilne i wojskowe, 
mająca na celu samoobronę i podtrzymywanie morale pol-
skiego społeczeństwa w oczekiwaniu na wojnę Zachodu 
z ZSRR. Organizacja ta jednak została znacznie osłabio-
na w wyniku Akcji ”Burza” i Powstania Warszawskiego, 
dodatkowym ciosem było aresztowanie dwóch najważ-
niejszych osób w konspiracji: gen. Emila Fieldorfa i gen. 
Leopolda Okulickiego. 7 maja 1945 r. rozwiązano NIE 
i powołano nową organizację: Delegaturę Sił Zbrojnych na 
Kraj, która przetrwała kilka miesięcy i została zastąpiona 
Ruchem Oporu bez Wojny i Dywersji „Wolność i Nieza-
wisłość”.

Sytuacja, w której znalazły się organizacje niepodległo-
ściowe, była skrajnie ciężka: w kraju szalał terror NKWD i 
polskich służb bezpieczeństwa, zachodnie mocarstwa prze-
stały uznawać rząd emigracyjny, a od działań Delegatury 
odciął się premier Stanisław Mikołajczyk szukający możli-
wości kompromisu z komunistami. WiN zamierzało unikać 
konfrontacji i walk, a skupić się na metodach politycznego i 
propagandowego wpływu na społeczeństwo. W zbliżających 
się wyborach poparto jedyną legalną opozycję – Polskie 
Stronnictwo Ludowe. W rzeczywistości jednak poakowskie 
oddziały nastawione na walkę zbrojną nie potrafiły i nie 
chciały przestawić się na działalność cywilną. W najwięk-
szym okresie działalności organizacja liczyła 25-30 tys. ludzi.

represje NKwd i bezpieki
NKWD i bezpieka walczyła z konspiracją niepodległo-

ściową podstępnymi metodami, już w 1945 r. po areszto-
waniu Jana Mazurkiewicza ps. „Radosław” utworzono tzw. 
Centralną Komisję Likwidacyjną AK. „Radosław” zwrócił 
się do AK-owców z apelem o ujawnienie się i skorzystanie 
z amnestii. Była ona jednak podwójnym oszustwem – nie 
dość że obiecywała „łaskę”, mimo iż żołnierze AK nie po-
pełnili przestępstw przeciwko narodowi, to jeszcze ubecy 

mieli tajną instrukcję, aby ujawniających się AK-owców po 
ich ewidencji „internować i odosobnić”. W 1945 r. ujawniło 
się ok. 50 tys. żołnierzy podziemia. Taktykę tę powtórzo-
no również w amnestii z 1947 r., ujawniło się wtedy 76 774 
osób. Zebrana w toku przesłuchań wiedza posłużyła do 
późniejszych represji wobec ujawnionych i dotarcie do 
osób nadal prowadzących walkę.

Wiarołomne obietnice, groźby i tortury bezpieki okazały 
się główną bronią w walce z dowództwem antykomunistycz-
nego podziemia. I Zarząd WiN pojmano, gdy szef Departa-
mentu Śledczego MBP Józef Różański obiecał aresztowa-
nej kurierce Emilii Malessie, że nikomu nic się nie stanie. 
Kurierka natychmiast podjęła próby interwencji, domaga-
jąc się dotrzymania umowy i uwolnienia ujawnionych przez 
nią żołnierzy podziemia, ale nie przyniosło to żadnego skut-
ku. W 1949 r. w akcie protestu i rozpaczy popełniła samo-
bójstwo. Aresztowany prezes I Zarządu WiN Jan  Rzepecki, 
mimo iż krytykował Jana Mazurkiewicza, zawierzywszy 
gwarancjom śledczych MBP o nierepresjonowaniu, ujawnił 
wszystkich swoich współpracowników i nawoływał do ujaw-
nienia się pozostałych członków WiN-u.

Również szef IV Zarządu WiN podpułkownik Łukasz 
Ciepliński został zmuszony torturami i obietnicami do 
zdekonspirowania współpracowników. Po likwidacji IV 
zarządu, UB utworzyło  fikcyjny V Zarząd WiN, którego 
głównym celem była dezinformacja wywiadów zachodnich.

W sumie zdaniem prof. Jana Żaryna ponad 20 tys. żoł-
nierzy zginęło bądź zostało zamordowanych skrytobójczo 
lub w więzieniach NKWD i ubeckich, część wywieziono 
na Wschód, wielu skazano na kary pozbawienia wolności. 
W końcu lat 40-tych i na początku 50-tych ponad 250 tys. 
ludzi więziono i przetrzymywano w obozach pracy.

podstawowe organizacje niepodległościowe:
Armia Krajowa Obywatelska, Armia Polska w Kraju, 

Delegatura Sił Zbrojnych na Kraj, Konspiracyjne Wojsko 
Polskie, Narodowe Siły Zbrojne po 1944 r., Narodowe 
Zjednoczenie Wojskowe, NIE, Ruch Oporu Armii Krajo-
wej, Wielkopolska Samodzielna Grupa Ochotnicza „War-
ta”, Wolność i Niezawisłość, Wolność i Sprawiedliwość.

Niektórzy dowódcy podziemia polskiego:
kpt. Zdzisław Broński ps. „Uskok”; ppłk Łukasz 

 Ciepliński ps. „Pług”; mjr/ppłk NSZ Tadeusz Danilewicz 
ps. „Kuba”; mjr Hieronim Dekutowski ps. „Zapora”; kpt. 
Henryk Flame ps. „Bartek”; mjr/gen. Antoni Heda ps. 
„Szary”; mjr Franciszek Jerzy Jaskulski ps. „Zagończyk”; 
ppor./ppłk NSZ Stanisław Kasznica ps. „Wąsowski”; por. 
Józef Kuraś ps. „Ogień”; płk Franciszek Niepokólczycki 
ps. „Szubert”; por. Franciszek Olszówka ps. „Otto”; mjr 
Mieczysław Pazderski ps. „Szary”; rtm. Witold Pilecki ps. 
„Witold”; Stanisław Pióro ps. „Emir”; kpt. Romuald Rajs 
ps. „Bury”; płk Antoni Sanojca ps. „Kortum”; kpt. Stani-
sław Sojczyński ps. „Warszyc”; mjr Zygmunt  Szendzielarz 
ps. „Łupaszko”; mjr Stanisław Szacoń ps. „Szacun”; mjr 
Jan Tabortowski ps. „Bruzda”; ppor. Edward Tarasz-
kiewicz ps. „Żelazny”; por. Leon Taraszkiewicz ps. „Ja-
strząb”; ppłk Walerian Tumanowicz ps. „Jagodziński”; 
kpt. Józef Zadzierski ps. „Wołyniak”; por. Zbigniew 
Żwański ps. „Noc”.

halszka, sztubak, Żak
Z naszymi dzielnicami związani są żołnierze podziemia 

lub ci, którzy je wspierali. Mają tu swoje ulice lub tutaj 
mieszkali. 

Pierwszy to por. Jan 
 Kowalkowski ps. „Halszka”, 
rocznik 1921, dowódca grupy 
sabotażowo-dywersyjnej AK 
„Żelbet”, organizator i uczest-
nik wielu brawurowych akcji 
zbrojnych na terenie Krakowa, 
wykonywali również wyroki 
śmierci wydane przez Sąd Woj-
skowy na konfidentach gestapo. 
W skład jego oddziału wchodzili 
także żołnierze AK z Piasków 
Wielkich, m.in. Józef Paciora 

ps. „Para”. Por. Kowalkowski zmarł młodo w 1967 r., w wie-
ku 46 lat, wskutek choroby, ale i przeżyć wojennych i po-

wojennych. Został pochowany  na Cmentarzu Podgórskim. 
Był odznaczony Krzyżem Walecznych i Virtuti Militari. Jest 
patronem ulicy na Kurdwanowie.

Kpt. Antoni Biegun ps. 
„Czarny Antek”, „Szary” 
i „Sztubak”, urodzony na Ży-
wiecczyźnie w 1924 r., zmarł w 
2001 r. w Krakowie, podczas II 
wojny światowej kapitan Woj-
ska Polskiego. Między lipcem 
1945  a marcem 1947 r. był 
dowódcą oddziału Narodo-

wych Sił Zbrojnych, który wchodził w skład Zgrupowania 
kpt. Henryka Flamego ps. „Bartek”. „Sztubak” m.in. ochra-
niał oddziały Zgrupowania podczas słynnej defilady w dniu 
3 maja 1946 r. w Wiśle, gdzie zatrzymał m.in. rodzinę dostoj-
nika komunistycznego Aleksandra Zawadzkiego. W latach 
1948-1956 był więziony w katowniach UB. Pod koniec lat 70. 
ub.w. działacz antykomunistycznego Ruchu Praw Człowieka 
i Obywatela, współzałożyciel NSZZ „Solidarność”. Starość 
spędził w Domu Pogodnej Jesieni na Kurdwanowie, został 
pochowany na cmentarzu w Borku Fałęckim. 

Michał Żak – ma swoją uli-
cę na Kurdwanowie. Urodzo-
ny na Sądecczyźnie w 1911 r., 
w czasie okupacji współpraco-
wał z AK. Po wojnie wstąpił 
do seminarium duchownego 
w Krakowie. Gdy ks. Wła-
dysław Gurgacz ps. „Ojciec 
Sem” został najpierw kapela-
nem, a następnie faktycznym 
dowódcą operującego na Są-
decczyźnie oddziału leśnego 
Polskiej Podziemnej Armii 

Niepodległościowej - Michał Żak stworzył siatkę PPAN 
w Krakowie. Został za to skazany na karę śmierci. Na ks. 
Gurgaczu i dwóch dowódcach wyrok wykonano, Michał 
Żak przeszedł „śledztwo”, po którym został okaleczony 
na całe życie. Wyszedł z więzienia dopiero w 1958 r., nie 
pozwolono mu ukończyć seminarium. Żył jak ksiądz, choć 
nie dane mu było uzyskać święceń. Gdy wybuchła „Soli-
darność”, wspierał ją, związał się też z Konfederacją Polski 
Niepodległej. Zginął tragicznie zimą w 1994 r. spalony żyw-
cem podczas pożaru w swoim mieszkaniu. 

Narodowy dzień pamięci „Żołnierzy wyklętych”
Od 2011 r. dzień 1 marca został ustanowiony świętem 

państwowym, poświęconym żołnierzom zbrojnego pod-
ziemia antykomunistycznego. Narodowy Dzień Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych” jest obchodzony corocznie, nie jest 
jednak dniem wolnym od pracy. Pierwszy dzień marca jest 
dniem szczególnie symbolicznym dla żołnierzy antykomu-
nistycznego podziemia, tego dnia w 1951 r. wykonany zo-
stał wyrok śmierci na kierownictwie IV Komendy Zrzesze-
nia „Wolność i Niezawisłość”.

* * *
Starsi Czytelnicy pamiętają może znany przebój Czer-

wonych Gitar „Biały krzyż”. Poruszająca ballada z patrio-
tycznym tekstem. Autorem był Krzysztof Klenczon, mało 
kto wie, że jego ojciec zginął właśnie jako żołnierz podzie-
mia antykomunistycznego. W trakcie koncertów Klenczon 
nigdy nie bisował tego utworu.

Opracował: JaroSław KaJDańSKi

Źródło: Internet oraz własne
  O por. „Halszce” pisaliśmy na naszych łamach parokrot-

nie w kontekście partyzantki w Piaskach Wielkich. Nasza 
redakcja jest w posiadaniu maszynopisu jego wspomnień 
„Likwidacja zdrajców Narodu Polskiego w Krakowie”, 
którego kopię przekazaliśmy w 2001 r. do krakowskiego 
oddziału IPN. Maszynopis przekazał nam znany kroni-
karz Piasków Wielkich pan Franciszek Rusek.

  O kpt. Antonim Biegunie ps.„Sztubak” pisaliśmy obszernie 
w listopadzie 1998 r., a w grudniu 1999 r. opublikowali-
śmy jego okupacyjne wspomnienie Wigilii 1942 pt. „Ci-
cha noc, święta noc... Stille Nacht, heilige Nacht”.

  O Michale Żaku opublikowaliśmy wspomnienie w czerw-
cu 1996 r. z okazji nadania jego imienia ulicy na Kur-
dwanowie.

Od lewej: rtm. Witold Pilecki, płk Franciszek Niepokólczycki, por. Józef Kuraś, mjr Hieronim Dekutowski, mjr Jan Tabortowski, mjr Zygmunt Szendzielarz 

Żołnierze 
niezłomni
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Pełnych spokoju i radości 
Świąt Wielkanocnych, 
dobrego wypoczynku 
w rodzinnym gronie 
oraz optymizmu, energii 
i szczęścia życzy
 

www.leyko.pl

l urocze przyjęcia weselne, bankiety, imprezy okolicznościowe (aż do 120 osób)
l niezapomniane Chrzciny i Komunie święte
l dla stałych Klientów codzienne, domowe, smaczne, tanie "obiadki sąsiadki"
l  zapraszamy do stylowego, przytulnego wnętrza i do kwitnącego ogrodu z altanami
l piątkowe potańcówki

(za skrzyżowaniem ul. witosa i Łużyckiej, przed stacją paliw orlen) 
Łatwy dojazd, bezpieczny, bezpłatny parking

oberŻa sąsiadów
od wtorku do niedzieli w godz. 12 − 23, 

ul. Kordiana 19, tel. 12 654 52 94 

www.oberza.pl

Tradycyjnie smacznego jajka i mokrego  
śmigusa-dyngusa życzy  

Tomasz Bomba wraz z personelem
Oberży Sąsiadów
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tomasz bomba zaprasza

14 kwietnia – Światowy Dzień Zdrowia
Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest 7 kwietnia od 

1950 roku – w rocznicę powstania WHO. Stąd też kwiecień 
nazywany jest powszechnie miesiącem zdrowia. Z tej oka-
zji 14 kwietnia w Szpitalu św. Rafała przy ul. Bochenka 12 
także będzie można wykonać bezpłatne badania i zasięgnąć 
konsultacji lekarskiej. Osoby zainteresowane będą mogły 
bezpłatnie skorzystać z konsultacji lekarza internisty oraz 
innych bezpłatnych badań: pomiar glukozy, badanie EKG, 
oznaczenie poziomu cholesterolu, oznaczenie wskaźnika  
BMI.

Dzwoniąc pod numer Telefonicznego Centrum Obsługi: 
12 629 88 00 można dowiedzieć się więcej na temat propo-
nowanych akcji oraz umówić na wizytę. Serdecznie zapra-
szamy! Liczba miejsc ograniczona.

17 kwietnia – Zadbaj o skórę po zimie!
Zimową porę roku mamy za sobą, lecz wciąż jeszcze 

skutki mroźnych dni są odczuwalne przez nasze ciało – 
również przez skórę, która niejednokrotnie była narażona 
na działanie niskiej temperatury. Zadbaj o skórę po zimie! 
– to nasza kolejna akcja profilaktyczna, która odbędzie 
się w Szpitalu św. Rafała. Będą mogli Państwo skorzystać 
z: bezpłatnej konsultacje dermatologicznej, bezpłatnego 
badania dermatoskopem, 10% zniżki na krioterapię (ra-
bat upoważnia do wykonania badania w placówce przy  

ul. Armii Krajowej oraz Podgórskiej 36), 10% zniżki na za-
bieg usunięcia zmian skórnych (rabat upoważnia do wyko-
nania zabiegu w placówce przy ul. Podgórskiej 36).

Dzwoniąc pod numer Telefonicznego Centrum Obsługi: 
12 629 88 00 można dowiedzieć się więcej na temat akcji 
i umówić na wizytę. Serdecznie zapraszamy! Liczba miejsc 
ograniczona.

21 kwietnia – Szpital św. Rafała przyjazny dzieciom!
W szerokiej ofercie usług medycznych dostępnych 

w Szpitalu św. Rafała nie mogło zabraknąć opieki dla naj-
młodszych Pacjentów. Opieka nad dziećmi wymaga nie 
tylko obecności odpowiednich lekarzy specjalistów, lecz 
i przygotowania miejsca przyjaznego maluchom. Zdrowie 
dzieci to priorytet, gdyż są one naszą przyszłością. Dlatego 
też w Szpitalu św. Rafała badamy i leczymy dzieci – tak-
że bezpłatnie podczas akcji profilaktycznych. 21 kwiet-
nia w naszym Szpitalu odbędzie się akcja profilaktyczna 
skierowane na zdrowie najmłodszych Pacjentów, podczas 
której będzie można skorzystać z bezpłatnych konsultacji 

takich lekarzy, jak: pediatra, chirurg dziecięcy, hematolog 
dziecięcy, okulista dziecięcy, ortopeda dziecięcy.

Dzwoniąc pod numer Telefonicznego Centrum Obsługi: 
12 629 88 00 mogą Państwo rejestrować swoje pociechy na 
konsultacje do specjalistów dziecięcych. Serdecznie zapra-
szamy! Liczba miejsc ograniczona.

27  kwietnia – Pokonaj łuszczycę!
27 kwietnia w Szpitalu Św. Rafała zapraszamy na akcje 

profilaktyczną poświęconą schorzeniu, jakim jest łuszczyca 
– jedna z najczęściej występujących chorób skóry – szacuje 
się, że nawet 5% ludzi na świecie może być nią dotkniętych.

W ramach akcji profilaktycznej proponujemy Państwu: 
bezpłatne konsultacje dermatologa, 20% zniżki na naświe-
tlanie lampą UVB.

Łuszczyca jest chorobą skóry oraz w części przypadków 
także stawów – zwłaszcza stawów między-paliczkowych 
dłoni oraz krzyżowo-biodrowych. To choroba o bardzo 
zróżnicowanym obrazie klinicznym – od form łagodnych, 
ograniczonych do  miejsc typowych, jak łokcie, kolana, 
owłosiona skóra głowy, do odmian z rozległymi zmianami 
skórnymi obejmującymi nawet całe ciało.

Dzwoniąc pod numer Telefonicznego Centrum Obsługi: 
12 629 88 00 można dowiedzieć się więcej na temat akcji 
oraz umówić na wizytę. Serdecznie zapraszamy! Liczba 
miejsc ograniczona.

akcje profilaktyczne w szpitalu św. rafała
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Stało się już dzielnicową tradycją, że 21 marca wita-
my Wiosnę w intencji powstania Parku Duchackiego. 
Nasze działania trwają już 5 rok! A jest o co walczyć: 
pomniki przyrody, stawy, stary dwór... Z tego miejsca 
wyrasta tożsamość Woli Duchackiej. Nad tym wszyst-
kim wisi widmo zabudowy blokami.

Tym razem (ze względu na toczące się trudne roz-
mowy między władzami miasta a pełnomocnikiem 
właścicieli) nie mogliśmy zorganizować happeningu na 
terenie nieruchomości przy ul. Estońskiej. Ale gościny 
udzieliło nam boisko przy Gimnazjum nr 27 przy ul. 
Malborskiej, gdzie mieści się Osiedlowy Klub Kultury 
„Wola”. To właśnie on zorganizował Powitanie Wiosny. 
Frekwencja przeszła nasze oczekiwania. Barwny tłum 
wiosennych przebierańców tworzyły głównie najmłod-
sze dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 90 przy ul. Czarno-
górskiej. Było rysowanie na asfalcie, śpiewanie, tańce, 
częstowanie słodyczami i występ klowna Feliksa (An-
drzej Talkowski), który w końcu przeraził się napierają-
cego tłumu wagarowiczów i... ukrył się w szkole.

Nieoficjalnie wiadomo, że rozmowy między właści-
cielami a władzami są w impasie ze względu na jakość 
propozycji składanych na wymianę gruntów, które 
nie są ekwiwalentne do ich wartości. Prezydent Jacek 
Majchrowski próbuje wykonać uchwałę Rady Miasta z 
4 stycznia br., która zobowiązała go do bezgotówkowe-
go nabycia zaoferowanych do sprzedaży działek pod-
worskich na Woli Duchackiej. A wszystko dlatego, aby 
nie zwiększać zadłużenia miasta. 30 kwietnia br. mija 
termin składania propozycji. 

Autor styczniowej uchwały, przewodniczący Rady 
Miasta i zarazem radny z naszego rejonu Bogusław 
Kośmider obiecuje, że w razie problemów przygotuje 
kolejną uchwałę w połowie roku, aby ewentualnie część 
kwoty, mniej niż połowę, zapłacić z rezerwy lub innych 
środków, a resztę powtórzyć w formie propozycji wy-
miany działek.

Zarówno Prezydent, jak i Przewodniczący RMK de-
klarują publicznie, że Park Duchacki powstanie.

Tekst i zdjęcia: (KaJ)

Serdecznie gratulujemy Dorocie Wiatrak, Cecylii 
Musze oraz Annie Górze wygranej w naszym Konkur-
sie Wielkanocnym. Nagrodami są miesięczne karnety do 
studia sportu LiderClub.
Bardzo  dziękujemy wszystkim  za  udział.  Poniżej  pre-

zentujemy zwycięskie fotografie oraz życzenia.

Zdjęcie z 2009 r. mo-
jego wnuka Michałka 
zrobione podczas Targów 
Wielkanocnych w Ryn-
ku Głównym w  Krako-
wie. Nadesłała   Cecylia 
 Mucha, os. Kurdwanów.

***
Życzenia Radosnych 

Świąt Wielkanocnych 
wyp ełnionych nadzieją 
budzącej się do życia wio-
sny i wiarą w sens życia. 

Pogody w sercu i radości płynącej z faktu Zmartwychwsta-
nia Pańskiego oraz smacznego święconego degustowanego 
w gronie najbliższych osób. Niechaj te wielkanocne życze-
nia, pełne nadziei i miłości, przyniosą sercu zadowolenie 
dzisiaj i w przyszłości! Nadesłała Anna Góra z Golkowic. 

***
Zielone jajko wróży pie-

niądze. Nadesłała Dorota 
Wiatrak z  Kurdwanowa.

Koncert „Prasłowianek”
Zapraszamy na koncert pieśni słowiańskiej w wykona-

niu zespołu "Prasłowianki", który odbędzie się 21 kwiet-
nia (sobota) o godz. 18 w sali widowiskowej Klubu Kul-
tury „Piaskownica”. W programie koncertu pieśni m.in. 
Serbii, Chorwacji, Dalmacji, Bośni oraz Macedonii.

Zespół „Prasłowianki” tworzą byli soliści oraz muzy-
cy Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Jagiellońskiego 
„Słowianki”. Powstał w 2010 r., kiedy to z okazji 50-le-
cia istnienia „Słowianek” postanowiono nagrać płytę 
z piosenkami, które dawniej znajdowały się w ich reper-
tuarze, a obecnie nie są już wykonywane. 

Grupa byłych solistów i muzyków zespołu, którzy 
spotkali się ponownie podczas jej nagrywania, przyjęła 
nazwę „Prasłowianek”. Działając przy Stowarzyszeniu 
Wychowanków i Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca UJ 
„Słowianki”  w ciągu dwóch lat wystąpiła z ponad dzie-
sięcioma koncertami, zarówno w Krakowie jak i poza 
jego granicami, wszędzie spotykając się z bardzo cie-
płym przyjęciem. 

Serdecznie zapraszamy! Wstęp wolny!
Tekst: od organizatora

Zdjęcie: Krzysztof Jamrozik

Prokocimski Szach Mat 
18 marca w Klubie Kultury „Zachęta” Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Nowy Prokocim”   przy ul. Kurczaba 
odbył się III Turniej Szachowy „Prokocimski Szach 
Mat 2012”. 

Do zawodów przystąpiło w sumie 58 zawodników. 
Wyniki w grupie juniorów: 1. Golenia Wojciech 

z MKS – MOS Wieliczka; 2. Golenia Jan z MKS – MOS 
Wieliczka; 3. Róg Mateusz z KKSz – Kraków. 

Wyniki w grupie seniorów: 1.Mateusz Zając z Wie-
liczki; 2. Wiejaczka Bartłomiej – SP Montessori; 
3. Obrzud Damian z MKS - MOS Wieliczka. 

Najlepszym zawodnikiem z Nowego Prokocimia był 
Majchrowski Tadeusz, który zajął VI miejsce.

Dziękujemy naszym przyjaciołom  sponsorom, dzięki 
którym możemy organizować tak wspaniałe imprezy.

Mieczysław Lasota
Stowarzyszenie Nowy Prokocim „Przyjaciele”

Zdjęcie: od organizatora

Wróciłeś do ludzi

Jesteś Panie Zmartwychwstały
na ziemi w zawilcach białych
w żółtych kaczeńcach
na krokusowych polanach
jaśniejesz wiosną
przy dzwonach z samego rana

Ktoś Cię widział
szedłeś przez łąkę zieloną
Niosłeś chorągiew
z ręką do góry wzniesioną

Wesoły nam dziś dzień nastał
Chór poranny ziemię budzi

Człowiek cię przybił do Krzyża
a Ty wróciłeś do ludzi 

Wielkanocna prośba

Pomóż odsunąć kamień
co serce przygniata
w którym wiara i miłość
umarłe się stały
Okaż nam miłosierdzie
Uderz laską w skały
Daj ludziom wodę życia
co spod Krzyża płynie
Ożyw wiarę i miłość
Panie Zmartwychwstały 

21 lutego każdego roku obchodzimy Międzynarodo-
wy Dzień Języka Ojczystego. Jego data upamiętnia wy-
darzenia z Bangladeszu, gdzie 21 lutego 1952 r. zginęło 
5 studentów podczas demonstracji, w której domaga-
no się nadania językowi bengalskiemu statusu języka 
urzędowego. Według UNESCO niemal połowa z 6 000 
języków świata jest zagrożona zanikiem w ciągu 2-3 po-
koleń. Od 1950 r. zanikło już 250 języków.

Aby nasz język ojczysty nie zaginął w najbliższych po-
koleniach, m.in. na skutek tzw. refom szkolnictwa doko-
nywanych od lat przez nasze niby-polskie władze, ograni-
czające radykalnie naukę przedmiotów humanistycznych, 
w tym historii i języka polskiego – ogłaszamy na naszych 
łamach rubrykę „Słownik barwnej polszczyzny”. 

Jakiś czas temu opublikowaliśmy prowokacyjnie cy-
taty z Edwarda Stachury („Kropka nad ypsylonem”), 
które miały ubarwić język kampanii wyborczej. Była 
tam takie „perełki”, jak: „ty przykry typie”, „ty kiwnięty 
dzięciole”, „ty talencie na zakręcie”,  „ty kolcogłówku”, „ty 
moreno denna”, „ty baboku”, „ty zapchany gwizdku”, „ty 
kandydacie do nogi”, „ty współczesna ruino”. Podoba się 
Państwu?

Inni klasycy, jak Mikołaj Rej, Jan Kochanowski czy 
Aleksander hr. Fredro też nie stronili od soczystego 
(niekiedy niecenzuralnego) języka. Jednak rzeczywi-
stość, niestety, przerosła literaturę i jest zwulgaryzowa-
na do poziomu bruku. W tym procesie odchodzimy od 
jakiejkolwiek tożsamości. 

Dlatego zapraszamy do przysyłania nam zwrotów 
z kolorytu lokalnego, rodzinnego, czy środowiskowego 
wraz z wyjaśnieniem co oznaczają. Podajemy przykłady: 
wciągnąć żółtko – przebudzić się do aktywnego życia; 
zakałapućkać się – zamotać się; być rozpuszczonym jak 
dziadowski bicz, itede, itepe.

Zapraszamy i czekamy: e-mail: wiadomosci.krakow.pl

Konkurs Wielkanocny

Słownik barwnej 
polszczyzny

Wszystkim naszym Klientom, Partnerom  
oraz Sympatykom składamy życzenia zdrowych,  
spokojnych i radosnych Świąt Wielkanocnych.

Zespół LiderClub

Wiosna dla Parku Duchackiego

Wiersze wielkanocne
Zygmunt Adamkiewicz – poeta mieszka na Kurdwanowie

malowanki autorstwa Bożeny Zając ze Swoszowic. Fot. Elżbieta Ćwik



WIADOMOŚCI14 Nr 4  kwiecień 2012

W Piaskach Wielkich są znani od pokoleń, ich na-
zwiskiem ochrzczono przecznicę ulicy Łużyckiej. I cho-
ciaż dzisiaj panowie Marian i Jacek Jędo mieszkają 
w innych dzielnicach Krakowa, losy Piasków Wielkich 
wciąż nie są im obojętne, chętnie też wspominają ro-
dzinne historie z przeszłości. 

Niedoszły lotnik, partyzant, inżynier –  
mariaN jędo

Marian Jędo, za-
liczający się już do 
zaszczytnego grona 
dziewięćdziesięciolat-
ków, mieszka obecnie 
z żoną Danutą w No-
wym Prokocimiu. Ho-
norowe miejsce w jed-
nym z jego pokojów 
zajmują dokładne mo-
dele samolotów, które 
samodzielnie tworzy. 
– Tak jak dzisiaj dzieci 
bezbłędnie rozpoznają 
marki samochodów, 
tak my kiedyś znaliśmy 

samoloty – wspomina. Z nostalgią przyznaje także, iż od 
najmłodszych lat marzył o tym, aby zostać lotnikiem. 
Niestety jego plany zniweczyła wojna, podczas której 
z zainteresowań naszego bohatera narodził się jego 
pseudonim „Ikar”.

Ilustracje samolotów autorstwa pana Mariana można 
zobaczyć również w spisanych przez niego wspomnie-
niach pt. „Mój wrzesień 1939”. Wspomnieniach nie-
zwykle interesujących, gdyż dowiemy się z nich rzeczy, 
których próżno szukać w podręcznikach historii. – Koło 
godziny piątej nad ranem zbudził mnie jakiś niesamowity 
szum i ryk silnika. W kilka sekund potem byłem już na po-
dwórku koło domu. Zadarłem w górę głowę, poprawiając 
przy tym spodnie. Niebo było szare, jak podczas zaćmie-
nia słońca, a na nim na wysokości może 200 metrów latał 
wkoło polski samolot obserwacyjny typu RWD-14 „Cza-
pla” (…) Latał dość szybko, a jego silnik wydawał niski, 
basowy ton. To on obudził mnie tak wcześnie – w ten spo-
sób pan Marian rozpoczyna swoją opowieść.

Wspomnienia z czasów wojny brzmią w jego ustach 
bardzo prawdziwie i przejmująco, podobnie jak udo-
kumentowana przez niego historia patronów ulicy Ro-
dziny Jędów. Poniżej zaledwie fragment tej rodzinnej 
biografii.

– Anna Jędo, z domu Bilska, córka Wojciecha, wójta 
w Piaskach, w 1912 roku wyszła za mąż za Jana Jędo  
– komendanta żandarmerii austriackiej na powiat wie-
licki. W 1918 roku został on komendantem policji pań-
stwowej na tym samym obszarze. Małżonkowie zajmowali 
kolejno mieszkania w Bieżanowie, Woli Duchackiej i Pia-
skach. Do roku 1924 doczekali się już sześciorga dzieci. 

W 1927 roku ojciec podjął pracę sekretarza gminy 
w Woli Duchackiej z jednoczesnym obowiązkiem za-
miatania dziewięciu sal szkolnych w szkole powszech-
nej i palenia w dziewięciu piecach. W mieszkaniu, które 
otrzymał w domu gminnym koło szkoły, zajmowaliśmy 
dwa pokoiki z kuchnią. Mieliśmy też miejsce do hodowli 
kur, królików, gołębi. Do naszych codziennych zajęć nale-
żało noszenie wiader z wodą czerpaną z polnych studzie-
nek (odległość od domu około 200 metrów). Okres 8 lat 
spędzonych w Woli Duchackiej zaliczam do czarownych 
przeżyć. Pamiętam obchodzone z radością święta narodo-
we czy religijne, a mając trzy siostry i dwóch braci, nigdy 
nie odczuwałem braku tematów do rozmów, konkursów, 
zabaw. Wspólnie uprawialiśmy sporty, braliśmy udział 
w zajęciach harcerskich. 

Nie znaczy to jednak, że było łatwo. Na prośbę „Mamo, 
chleba!”, często dostawaliśmy odpowiedź „Nie ma chle-
ba”. 20% zarobków ojca szło na opłaty czesnego w szko-
łach, jednak rodzice za punkt honoru postawili sobie za-
pewnienie dzieciom wykształcenia. W tym czasie połowa 
mieszkańców Woli Duchackiej żyła w bezrobociu. Często 
w godzinach rannych sąsiadki przychodziły do mamy z ło-
patkami, prosząc o rozżarzony kawałek węgla…

W 1934 roku ojciec stracił pracę na Woli Duchackiej 
i musieliśmy opuścić dom gminny. Wylądowaliśmy wów-
czas w siedmioro u dziadka w Piaskach, w jednym po-
koiku z kuchnią (starsza siostra Zosia była już u Sióstr 
Pollotynek w Nowogródku, jednak jeszcze przez kilka lat 
rodzice spłacali dług zaciągnięty na wyprawę dla córki 
do zakonu). Ojciec dostał pracę sekretarza cechu w Pia-
skach za około 100 złotych miesięcznie. Pamiętam płacz 
matki, kiedy prezydent RP dekretem odebrał emerytom 
pieniądze za wysłużone w zaborze austriackim lata. 
Najstarsza siostra Helena przerwała studia (filologię 
klasyczną na UJ), a pracę magisterską złożyła dopiero 

w 1950 roku. Bratu Stanisławowi pomógł chrzestny – 
 Józef Jędo – płacąc za niego czesne. Dzięki temu Stani-
sław ukończył gimnazjum, zdał maturę i dostał się na UJ 
na chemię, gdzie po roku otrzymał stypendium za wyniki 
w nauce. Ja przez 4 lata maszerowałem z Piasków do 
Krakowa na ul. św. Anny, gdzie mieściło się moje gim-
nazjum, w sumie 14 kilometrów dziennie. Z zazdrością 
patrzyłem na kolegów, zajadających podczas przerw buł-
ki z szynką, podczas gdy ja miałem przy sobie zaledwie 
dwie kromki ze skwarkami. Pewnego razu, wracając ze 
szkoły i mając uciułane kilkanaście groszy, czułem taki 
głód, że bez namysłu wpadłem do fryzjera, znajdujące-
go się obok masarni, i poprosiłem o kawałek kaszanki.  
A ten potraktował mnie, grożąc nożyczkami. Komiczno-
-tragiczna pomyłka…

W drugiej połowie domu mieszkała sześcioosobowa 
rodzina naszej cioci Rozalii, wdowy po handlarzu w Pia-
skach Wielkich. Im było trochę lżej. Wszyscy pomagali-
śmy im w gospodarstwie, oczywiście w wolnych od nauki 
godzinach. Kosiłem owies, kopałem ziemniaki, rąbałem 
drewno, itd. Nie zapomnę smaku ciemnego chleba ze 
smalcem i kawy zbożowej, przynoszonej nam, kiedy pra-
cowaliśmy po południu. Taki popołudniowy poczęstunek 
nazywał się w Piaskach „juzyną”.

Helena i Stanisław po powrocie do Piasków natych-
miast włączyli się do pracy społeczno-kulturalnej w KSM-
MiŻ (Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej i Żeń-
skiej). Reżyserowali sztuki teatralne, aktualne z okazji 
świąt narodowych lub religijnych, włączając w nie nawet 
kilkadziesiąt osób w wieku od 10 do 30 lat. Stanisław 
prowadził KSMM z programem religijno-patriotycznym 

i sportowym bez piłki nożnej; angażował się też w działal-
ność studenckiego „Bratniaka” na UJ. Helena stopniowo 
rozwijała działalność, prowadząc bibliotekę i chór para-
fialny, a po krótkim kursie gry na organach pracowała 
jako organistka w Piaskach aż do 1995 roku. 

Wybuch wojny we wrześniu 1939 roku zniszczył nasze 
nadzieje i plany. Trzeba było szukać pracy zarobkowej, za-
miast marzyć o kontynuowaniu nauki. Pracując, byliśmy 
chronieni przed łapankami czy wywiezieniem na roboty 
do Niemiec. Stanisław od 1940 do 1944 roku pracował 
w gminie Swoszowice jako kasjer – tam poznał wielu 
wartościowych Polaków, którzy pragnęli działać konspi-
racyjnie przeciw Niemcom. W 1941 roku został delegatem 
z ramienia Stronnictwa Pracy do Kierownictwa Walki Cy-
wilnej w Krakowie. Tam poznał konspiracyjnych działaczy 
Związku Walki Zbrojnej, a potem Armii Krajowej. Mary-
sia poszła na służbę do dzieci do Krakowa. Ja zacząłem 
pracować na drogach w Piaskach, potem w firmach nie-
mieckich, w porcie w Płaszowie na galarach oraz w „Ost-
bahnie” na przetoku w Prokocimiu. Wolne dnie i noce 
umożliwiały mi uczestnictwo w walce i organizacji ZWZ, 
a potem AK, jak również utworzenie grupy przy radiostacji 
nadawczo-odbiorczej „Wisła”. Brat Stanisław, ps. „Kon-
rad”, został dowódcą VII kompanii „Żelbet” w Krakowie 
i kierownikiem radiostacji „Wisła”. Jego rozległa działal-
ność wymagałaby osobnego opracowania.

Helena, oprócz pracy organistki, przez całą wojnę pro-
wadziła kuchnię dla biednych, a zwłaszcza wysiedlonych 
z poznańskiego. Brat Antoni pracował na dworcu towa-
rowym w Krakowie i przez dwa lata był wykorzystywany 
jako łącznik z materiałami konspiracyjnymi między kra-
kowskimi ośrodkami AK a naszą VII kompanią czy też 
z depeszami dla „Wisły”.

Po zakończeniu wojny„Konrad” odmówił współpra-
cy z komunistami i lukratywnych zysków, jakie mógłby 
z niej czerpać. Kilkakrotnie aresztowany, zmarł wiosną 
1947 roku, w wieku 30 lat. Dwa dni przed śmiercią, le-
żąc w szpitalnym łóżku, powiedział do mnie: „Po co ja 
to wszystko robiłem?” To samo mogli mówić Polacy po-
wracający z Zachodu do PRL, gdzie przeżyli wiadome 
wszystkim represje.

Pan Marian po wojnie pracował jako starszy inżynier, 
konstruktor instalacji pochłaniających gazy i wycią-
gi do wielkich kotłów parowych. Wyroby będące jego 
udziałem znajdują się w całej Polsce; może pochwalić 
się m.in. skonstruowaniem największego wentylatora 
wyciągowego w Europie.

Obok samolotów honorowe miejsce w jego pokoju 
powinny zajmować ordery i odznaczenia, tak jednak nie 
jest. Jak sam przyznaje, większość z nich musiał sprze-
dać, aby „zarobić” na zakup lekarstw.

artysta, profesor, tradycjonalista –  
jaceK jędo

Zdolności i zainteresowania po swoim ojcu odziedzi-
czył Jacek Jędo – malarz, rysownik i profesor Akade-
mii Sztuk Pięknych na Wydziale Architektury Wnętrz, 
mieszkający teraz z żoną – Martą Zielińską-Jędo – w ka-
mienicy przy ul. Moniuszki. W ich mieszkaniu już na 
pierwszy rzut oka widać artystyczne dusze właścicieli – 
ściany zdobią obrazy ich autorstwa, a na stole rozłożone 
są prace, nad którymi aktualnie pracują. Na pytanie, jak 
żyje się w małżeństwie dwojga artystów, odpowiadają ze 
śmiechem: – Całkiem łatwo nie jest. W pewnym sensie 
uzupełniają się jednak nawzajem – pan Jacek jest raczej 
tradycjonalistą, podczas gdy pani Marta sama siebie 
określa jako „niespokojnego ducha”. Ich wspólną pasją 
jest malarstwo, pani Zielińska-Jędo dodatkowo prowa-
dzi studio fotograficzne, pokazując w swoich pracach na 
przykład wspaniałe efekty, jakie można osiągnąć za po-
mocą światłocienia. Pisze także dla internetowej gazety 
„Modowo”.

Z kolei w dziełach pana Jędo (nawet tych, które wy-
konywał jako dwuletnie dziecko, a które wciąż posia-
da w pamiątkowych zbiorach) widać zainteresowanie 
różnego rodzaju konstrukcjami, w tym (zapewne pod 
mniejszym lub większym wpływem ojca) samolotami. 
Pod względem rysunkowo-malarskim bliska jest mu 
także bionika, czyli konstrukcje tworzone przez na-
turę. Aby wyjaśnić, na czym dokładnie to polega, po-
daje przykład zamka błyskawicznego. – Jego odkrywca 
zauważył, że właśnie w ten sposób otwiera się banan – 
tłumaczy pan Jacek, dodając: – Podobnie rzecz ma się 
z rzepami, wzorowanymi na ostach, czy śmigłowcami 
i odrzutowcami, których „korzeni” można doszukiwać się 
w wodzie i powietrzu.

Zanim jednak młodszy z naszych bohaterów stał się 
dojrzałym artystą i poważanym profesorem, spędził 
dzieciństwo w domu dziadków w Piaskach Wielkich. 
I, mimo że z dzielnicy tej się wyprowadził, wciąż chętnie 
ją wspomina i interesuje się jej losami. – Piaski są dla 
mnie tym, czym Macondo dla Marqueza – mówi (Macon-
do to wioska z powieści „Sto lat samotności”, utożsamia-
na z rodzinnym miastem kolumbijskiego pisarza – BB). 
Jest autorem monografii „Przemiany wnętrza mieszkal-
nego na przykładzie osiedla Piaski Wielkie w Krakowie”, 
remontuje też dom rodzinny przy ul. Sadka, starając się 
doprowadzić go do jak najlepszego stanu. – Dzisiaj ta-
kich domów już nie ma – mówi z nostalgią – jest on drew-
niany, dziewiętnastowieczny. Do dziś zachowała się jesz-

tajemnice rodziny Jędów

W oknie rodzinnego domu widać panią Helenę Jędo. 
Drewniany, historyczny dom już nie istnieje, w tym miejscu 
wyrósł blok mieszkalny na rogu ul. Łużyckiej i Bochenka.
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cze studnia, część 
ogrodu. W tej 
chwili remontuję 
dawny budynek 
gospodarczy. Od-
nowiony przez 
nas dom jest te-
raz budynkiem 
m i e s z k a l n y m , 
gdzie zmiany nie-
których funkcji 
wnętrz – nowa ła-
zienka, adaptacja 
strychu na część 
mieszkalną – nie 

zaburzają charakteru dawnego domu drewnianego.
Z czasów dzieciństwa utkwiło mu w pamięci wiele 

opowiadanych przez ojca historii z czasów okupacji, 
niejednokrotnie ciekawszych od książek. Chociaż dzi-
siejszej młodzieży wyda się to zapewne niepojęte, mimo 
braku telewizora młodzi Jędowie nie narzekali na nudę. 
Odwiedzający Jacka koledzy nie mogli się doczekać, 
żeby puścić w ruch tworzone przez jego ojca samoloty. 
Ale nie robili tego za darmo – aby dostąpić zaszczytu, 
trzeba było wykonać zadanie, wyznaczone przez małego 
gospodarza. Inny zaszczyt dla chłopców stanowiło wte-
dy uruchamianie kościelnego dzwonu. Była to forma 
sztuki, której uczył ich kościelny.

A skoro już mowa o kościelnym, jest to również po-
stać, do dziś wspominana przez pana Jacka z uśmie-
chem – jako jedyna osoba w Piaskach, która mogła 
się poszczycić posiadaniem osła. Zwierzę to nie miało 
łatwego życia, gdyż, mimo oporu, próbowano je wyko-
rzystać nawet do gry w jasełkach. Próba ta skończyła się 
buntem ze strony osła – dając upust swojemu stosunko-
wi do podobnych praktyk, załatwił on potrzebę fizjolo-
giczną na samym środku sceny. 

Podobnych humorystycznych scenek nie brako-
wało w teatrze, prowadzonym przez Helenę Jędo. 
Podczas przedstawień sala zapełniała się widzami, 
okoliczni mieszkańcy mogli też spróbować swoich sił 
w grze aktorskiej. – Fajne było to, że piaszczanie sami 
z siebie potrafili się śmiać – mówi pan Jacek. Jego oj-
ciec zasłynął m.in. rolami Heroda i diabła, on sam 
wcielał się w górala i Lajkonika. Sceny z przedsta-
wień również można znaleźć w pudełku z jego dzie-
cięcą twórczością. 

Niezwykłym wydarzeniem dla mieszkańców Pia-
sków Wielkich było pojawianie się pierwszego w oko-
licy telewizora. – Proszę wyobrazić sobie tradycyjny dom 
ze strzechą, a w nim otwarte okno z telewizorem, przed 
którym zgromadzili się okoliczni sąsiedzi – uśmiecha się 
pan Jacek, wspominając też chwile wspólnego ogląda-
nia „Zorro”, „Czterech Pancernych” czy Wyścigu Po-
koju. Dodaje również: – Dawniej życie towarzyskie było 
zupełnie inne niż teraz. Nawet, jeśli ludzie nie byli na co 
dzień blisko ze sobą związani, potrafili się zebrać i wspól-
nie coś zorganizować. Elementem tego życia towarzy-
skiego było m.in. opowiadanie sobie historii o duchach 
– często tak sugestywnych, że niektórzy mieszkańcy byli 
skłonni naprawdę w nie wierzyć.

Inaczej wyglądało też katolickie życie piaszczan. 
W każdą niedzielę można było obserwować ich (mniej 
lub bardziej szczerą) żarliwość religijną. W kościele 
kobiety siadały po lewej stronie, mężczyźni po prawej, 
a dla wszystkich była to okazja do założenia najlep-
szego ubrania Piaszczanki wybierały najlepsze chusty, 
korale, w rękach trzymały błyszczące torebki, malowały 
usta i policzki. Piaszczanie wyjątkowo dbali w ten dzień 
o fryzury, musieli mieć też porządnie wyczyszczone, 
błyszczące buty. Charakterystycznym momentem było 
śpiewanie przed mszą modlitw – niekoniecznie czysto, 
ale koniecznie głośno...

Niestety, rodziny Jędów nie ominęły też trudne mo-
menty. Z powodu cukrzycy stracił wzrok, a potem zmarł 
Stanisław – młodszy brat pana Jacka, utalentowany pod 
kątem przedmiotów ścisłych.

O tym, że zdolności artystyczne są w tej rodzi-
nie dziedziczne, świadczyć może natomiast fakt, że 
wnuk pana Jacka – dwuletni Leonard – już wykazu-
je zachwyt kolorami. – Przypomina mi mnie samego 
z dawnych lat – mówi nasz bohater. – Jako mały chło-
pak uwielbiałem wyprawy do cioci Heleny do Świątnik 
(część Piasków Wielkich, gdzie znajdował się dom 
państwa Jędów – przyp. red.). Ciocia dawała mi kred-
ki w kolorach tęczy, które dla mnie autentycznie pach-
niały. Tylko, w przeciwieństwie do Leosia, ja mogłem 
tymi kredkami malować nawet po ścianach w chałupie 
– kończy ze śmiechem.

Wysłuchała: BarBara BąCzeK

Zdjęcia: JaroSław KaJDańSKi

Kto z nas nie pamięta wzru-
szającej sceny z „Seksmisji”, gdy 
przebojowy Maks (Jerzy Stuhr), 
zadzierając głowę do góry, wy-
krzykuje z dziecięcym entuzja-
zmem „Bocian! bocian!”, co dla 
bohaterów filmu oznacza po pro-
stu nieskażone i bezpieczne życie.

To ptaki dzieciństwa wielu 
z nas, nie wiem, czy współczesne 
dzieciaki znają widok bociana 
dostojnie kołującego nad okolicą 
w poszukiwaniu pozostawionego 
gniazda. Czy bociany kołują jesz-
cze nad naszymi osiedlami, tak jak 
było do niedawna nad Bieżano-
wem czy Piaskami Wielkimi? Jeśli 
tak, to proszę o sygnał. Bo prze-
cież widok ptaków w locie – klucz 
dzikich gęsi, krążący w górze ja-
strząb, ptasie sejmiki pod koniec 
lata –  czy widok ptasiego gniazda wypełnionego ledwo 
co zniesionymi jajami, dotyk palcem pisklaka – miało 
i ma w sobie coś magicznego i potężnego. Nie mówiąc 
już o ich codziennym – szczególnie na wiosnę – śpiewie.

Po krainie ptaków oprowadzał nas Włodzimierz 
Puchalski, jeden z najznakomitszych polskich przy-
rodników i ptasi fotograf. Albumy z jego „polowań na 
ptaki” stanowiły encyklopedię wiedzy każdego nasto-
latka. Podobnie jak niezapomniany Michał Sumiński 
w telewizyjnym poniedziałkowym „Zwierzyńcu”, tak 
Włodzimierz Puchalski barwnie i rzeczowo opowiadał 
o zwierzętach,  w tym szczególnie o ptasich przyjacio-
łach. Czy wiecie Państwo, jakie ptaki zdaniem Puchal-
skiego są najmądrzejsze – dzikie gęsi. Ale szczególnym 
sentymentem darzył bociany, które fotografował tak, 
jakby były królami przestworzy, a na pewno polskiego 
krajobrazu.

„Ale najważniejsze są ptaki” – cytat z Włodzimierza 
Puchalskiego posłużył za tytuł wystawy, jaką otwarto 
10 marca w Dworze Czeczów. Licznie przybyłych go-
ści, nie tylko z Bieżanowa, ale także przyjezdnych m.in. 
z Chrzanowa i Białegostoku, przywitała i oprowadziła 
po wystawie kierowniczka Dworu Czeczów Magdalena 
Piętel. 

włodzimierz  puchalski 
– polski reżyser filmów do-

kumentalnych i oświatowych, 
pionier filmu przyrodniczego 
w Polsce. 

Urodził się 6 marca 1909 r. 
w Mostach Wielkich koło 
Lwowa. Zamiłowanie dla 
przyrody wyniósł z domu ro-
dzinnego. W wieku 13 lat 

otrzymał od swego dziadka Hieronima Sykory pierwszy 
aparat fotograficzny. Od tej chwili fotografowanie stało 
się jego drugą naturą. 

Z wykształcenia inżynier agronom (Politechnika 
Lwowska), był w latach 1936-1939 asystentem profeso-
ra Witolda Romera na wydziale fotochemii, realizując 
filmy biologiczne, głównie ornitologiczne. 

Wielkim sukcesem było otrzymanie Złotego Medalu 
na Światowej Wystawie Łowieckiej w Berlinie w 1937 r. 
za zdjęcie pt. „Odyniec w zimie”. Wtedy to fotograficz-
ny styl Włodzimierza Puchalskiego stał się przedmio-
tem prasowych ocen i dyskusji. „Film, jakiego Polska 
jeszcze nie widziała!” – tak entuzjastycznie rozpisy-
wali się recenzenci o wyemitowanym po raz pierwszy 
w styczniu 1939 r. w sali kasyna we Lwowie filmie przy-
rodniczym pt. „Bezkrwawe łowy”. Był to początek jego 
kariery filmowej. 

W latach 1937-39 pracował jako asystent prof. Kazimie-
rza Wodzickiego (polskiego ornitologa, zoologa, wnuka 
Kazimierza hr. Wodzickiego) przy Zakładzie Anatomii 
Zwierząt i Histologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiej-
skiego w Warszawie. Obaj wprowadzili nowatorską meto-
dę posługiwania się filmami i przeźroczami podczas wy-
kładów uniwersyteckich. Ich osiągnięciem są  badania nad 
zdolnością orientacji i szybkością lotu bocianów białych. 
Wyniki  zostały opublikowane w polskim czasopiśmie 
„Acta Ornithologica Musei Zoologici Polonici”, którego 
nakład uległ zniszczeniu w czasie II wojny światowej, za-
chowała się tylko wersja w języku niemieckim. 

Puchalski stał się powszechnie znany i ceniony. Był 
dokumentalistą myśliwskich spotkań w Puszczy Biało-

wieskiej, za co przyjmował go wie-
lokrotnie prezydent II RP Ignacy 
Mościcki. Jako oficer WP walczył 
we wrześniu 1939 r., a następ-
nie po ucieczce z niewoli działał 
w AK na Kielecczyźnie. Pracował 
jako leśniczy w Puszczy Sando-
mierskiej. 

Po wojnie kierował grupą pro-
dukcyjną w Krakowskim Oddzia-
le Instytutu Filmowego w Łodzi. 
Następnie pracował w Instytucie 
Zootechniki Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, a od 1954 r. w Wytwór-
ni Filmów Oświatowych w Łodzi.

W swoich dziełach popularyzo-
wał idee ochrony przyrody, poka-
zywał najrzadsze, ginące gatunki 
zwierząt (m.in. tchórza stepowe-
go, dropa, żurawia zwyczajnego), 
opisywał piękno polskiej przyrody. 

Zrealizował ponad 60 filmów, za które otrzy-
mał wiele nagród w Polsce i za granicą. Są to m.in.:  
„Ptasia wyspa”, „Zima w Puszczy Białowieskiej  
i Jeziora Mazurskie” (1947), „Instynkt macierzyński 
ptaków” (1954), „Nietoperze” (1956, nagroda w Lip-
sku), „Łabędzie jezioro” (1957, nagroda w Rzymie), 
Wśród gór i dolin Arktyki (1958), „Puszcza Białowie-
ska” (1964), „U brzegów Skandynawii” (1965, nagro-
da w Mediolanie), „Nasze gady i płazy” (1972). Był 
autorem ponad 50 albumów fotograficznych o tema-
tyce przyrodniczej 

Podczas przypadającego na lata 1957-58 Międzyna-
rodowego Roku Geofizycznego został zaproszony do 
udziału w dwóch wyprawach naukowych na Spitsber-
gen. Na ostatnią wyprawę w 1978 r. wyjechał  na An-
tarktykę z ekspedycją Polskiej Akademii Nauk. Puchal-
ski był najstarszym członkiem załogi. Zespół medyczny 
przygotowujący ekipę do wyjazdu był zdecydowanym 
przeciwnikiem uczestnictwa przyrodnika w wyprawie. 
Jego stan zdrowia nie był zadowalający, decyzja o wy-
jeździe została podjęta na własne ryzyko.

19 stycznia 1979 r. podczas wykonywania poran-
nych zdjęć Włodzimierz Puchalski stracił przytomność 
i zmarł. Został pochowany w antarktycznych lodach po-
łudnia na wyspie King George. Jego imieniem nazwany 
został lodowiec wznoszący się w pobliżu polskiej bazy 
H. Arctowskiego na Antarktydzie.

Nie wszyscy wiedzą, że Włodzimierz Puchalski był 
daltonistą,  niemal wszystkie jego filmy oraz fotografie 
są czarno-białe. Wyjątek stanowią kolorowe zdjęcia 
z jego ostatniej wyprawy na Antarktydę. 

* * *
Wystawę w Dworze Czeczów, przy ul. ks. Jerzego Po-

piełuszki w Bieżanowie zorganizowano w 103. rocznicę 
urodzin wielkiego przyrodnika we współpracy z Muzeum 
w Niepołomicach, gdzie znajdują się największe zbiory fo-

tografii Włodzimierza 
Puchalskiego. Stąd na 
wernisażu obecność 
dyrekcji niepołomic-
kiej szkoły jego imie-
nia, a także jego córki 
Anny Puchalskiej. 
Wystawie towarzy-
szyły śpiewy ptaków 
oraz projekcje filmów. 
Można ją oglądać do 
końca kwietnia.

Tekst i foto: 
JaroSław KaJDańSKi

biogram  
Wł. Puchalskiego: 

źródło Internet

Ptaki Puchalskiego
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działasz 
lokalnie? 
reklamuj się  
lokalnie!

Reklama w „wiadomościach”

504 853 960
wiadomosci.krakow@wp.pl

Bieżanów, Bieżanów Nowy, Kozłówek, Kurdwanów,  
Łagiewniki, os. Cegielniana, Piaski Nowe i Wielkie,  

Prokocim, Prokocim Nowy, Rżąka, Swoszowice,  
Wola Duchacka Wschód i Zachód

Gimnazjum nr 33
ul. Rydygiera 20, 30-695 Kraków 
12-657-75-62, 12-657-05-88
www: zso15.krakow.pl

Gimnazjum nr 33 ogłasza  
nabór do klas pierwszych gimnazjum  

na rok szkolny 2012/2013
Oferujemy naukę  

w czterech klasach pierwszych:

 X  językowej  
z pOszerzOnymi językami Obcymi 

 X informatyczno-szachowej 
 X sportowej
 X oGólnodostępnej

szkoła podstawowa nr 157
ul. Rydygiera 20, 30-695 Kraków 

12-657-75-62, 12-657-05-88
www: zso15.krakow.pl

szkoła podstawowa nr 157 ogłasza  
nabór do klas „0” i „1”  

na rok szkolny 2012/2013

zajęcia klas „0” i „1” odbywają się 
w godzinach przedpołudniowych.

Wszystkich zainteresowanych  
zapraszamy do naszej szkoły  

na dzień otwarty  
19 kwietnia 2012 roku,  

od godz. 17.30.

zespół szkół oGólnokształcących 
nr 15 w krakowie

szczegółowe informacje na temat  
Dni Otwartych są dostępne

na naszej stronie internetowej:  
www.zso15.krakow.pl/sp157/

 „informator dla kandydatów”  
(zawierający szczegółowe informacje na temat 
zasad rekrutacji) jest dostępny na naszej stronie 

internetowej: www.zso15.krakow.pl

liceum ogólnokształcące

im. Bogdana Jańskiego

  100% zdawalności egzaminu maturalnego 
w latach 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
 czesne tylko 250 Pln
  o przyjęciu decyduje tylko rozmowa 

 kwalifikacyjna

JesteŚmy szkołą RozwiJaJącą  
umieJĘtnoŚci i wyoBRaŹniĘ ucznia

ogłasza naBóR do klasy i
na rok szkolny 2012/2013

chcesz uczyĆ siĘ  
w PRzyJazneJ,

ŻyczliweJ atmosFeRze 
– PRzyJdŹ do nas!

30-612 Kraków, ul. Witosa 9
www.lokrakow.janski.edu.pl

e-mail: sekretariat@krakow.janski.edu.pl
tel. 12 654-57-82 wew. 112, 106; 664-455-402

Gimnazjum nr 27
im. płka h. dobrzańskiego hubala

ul. malborska 98, 30-624 Kraków 
 tel/fax 12 655 09 89

szkola@gim27.krakow.pl, www.gim27.krakow.pl

szKoŁa z tradycjami – 110 lat istNieNia!
w roku szkolnym 2012/13 zapraszamy do klas pierwszych:
•	z	poszerzoną	edukacją	języka	angielskiego
•	z	poszerzoną	edukacją	języka	niemieckiego
•	z	poszerzoną	edukacją	języka	włoskiego
•	ogólnej
Nauczane języki obce: angielski, włoski, niemiecki
baza szkoły: pracownie przedmiotowe, 2 pracownie informa-
tyczne, sala multimedialna z tablicą interaktywną, muzeum 
szkolne, sale: gimnastyczna, taneczna, do tenisa stołowego, si-
łownia, biblioteka i czytelnia, stołówka
Nasze sukcesy: Certyfikaty „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” 
i „Szkoła z Klasą”, Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodo-
wej, laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych, artystycz-
nych i sportowych
priorytety: nauka języków obcych, wychowanie patriotyczne 
(program „Katyń – ocalić od zapomnienia”), rozwijanie wrażli-
wości uczniów na potrzeby innych (akcje charytatywne)
zapewniamy: profesjonalne kształcenie, miłą atmosferę, różno-
rodne zajęcia pozalekcyjne, edukację kulturalną (muzea, wysta-
wy, teatry, kina), bezpieczeństwo (stały monitoring), naukę na 
jedną zmianę, zajęcia wyrównawcze i konsultacje ze wszystkich 
przedmiotów, warsztaty psychologiczne dla uczniów

zesPół szkół elektRycznych nR 1
PRowadzi w Roku szkolnym 2012/13 naBóR do nastĘPuJących szkół:
•	  technikum (4-letnie) w zawodach: technik elektronik, technik informatyk, 

technik elektryk, technik  urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
•	  zasadnicza szkoła zawodowa (3-letnia) w zawodach: monter elektronik, 

elektryk, elektromechanik;
•	  technikum uzuPełniaJące dla doRosłych (3-letnie) w zawodach: 

technik elektronik, technik elektryk;
•	 szkoła Policealna (2-letnia) w zawodzie technik informatyk.

Wiodącym językiem obcym we wszystkich typach szkół jest język angielski, 
wyboru drugiego kandydaci dokonują spośród następujących języków: niemiecki, 
francuski, rosyjski. Nauka wszystkich języków obcych będzie się odbywała 
w grupach międzyklasowych z uwzględnieniem stopnia zaawansowania 
uczniów. 

W klasie pierwszej technikum będzie realizowane kształcenie w zakresie 
przedmiotów ogólnokształcących na poziomie podstawowym. Od klasy drugiej 
uczniowie rozpoczną naukę dodatkowo dwóch przedmiotów o programie 
rozszerzonym oraz przedmiotu uzupełniającego. Pierwszy z nich wybierają 
spośród matematyki, fizyki i geografii, natomiast drugi z następujących: język 
polski, matematyka, fizyka, geografia, język obcy, biologia, chemia, historia, 
informatyka, wiedza o społeczeństwie. Przedmiotem uzupełniającym będzie 
w zależności od decyzji ucznia o  przedmiotach rozszerzonych: historia 
i społeczeństwo, przyroda lub ekonomia w praktyce. Kształcenie zawodowe 
będzie realizowane w ciągu całego cyklu nauki. 

Kraków 
ul. Kamieńskiego 49

www.zsel1.krakow.pl; 
szkola@zsel1.krakow.pl

tel. 12 655 17 85 
12 655 12 93

zse nR 1

kompleksowe usługi 
elektRyczne

501 489 511
694 832 874

ulotki Reklamowe, 
foldeRy,  

mateRiały szkoleniowe – 
 Różne foRmaty – 

PRodukcja, dystRybucja
tel. 601 68 25 00


