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

dla stałych 
klientów 
RaBaty

tłumiki

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  

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

tel. 12 288 04 10 i 12 288 05 00

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

dobry WĘGIEL, tani KOKS
najlepszy EKOGROSZEK

na wymiar DREWNO KOMINKOWE
tel. 12 /269-06-01, 12 /393-57-01 
Swoszowice, ul. Kolejarzy 71  

– przy stacji PKP Kraków Swoszowice 
(dojazd od ul. Kąpielowej)

www.oPalKraKow.Pl

Przyjedź i SPrawdź! zaPraSzamy!

Więcej na str. 2

ZaprasZamy do 

Centrum  
papieru

Dystrybutora  
papierów Tecco

ul. Wolska 2C

od lat obserwuję cykliczny Samorządowy Konkurs 
Nastolatków „8 wspaniałych”. Co roku czytam o jego  
krakowskich laureatach i za każdym razem z zadowole-
niem stwierdzam, że wśród wyróżnionych znajdują się 
młodzi wolontariusze z prawobrzeżnej części Krakowa. 
To dowód, że na naszych osiedlach, obok blokersów 
i chuliganów, żyje i działa wielu wspaniałych nastolat-
ków! do grona tych ostatnich została w tym roku ofi-
cjalnie zaliczona KlaUdia Fryda, gimnazjalistka 
z Nowego Bieżanowa.

Co ją wyróżnia? 
Śliczna, delikatna i radosna nastolatka jest drugim 

z czworga dzieci państwa Zuzanny i Mirosława Frydów. 
Od września br. uczęszcza do III klasy Gimnazjum nr 
29 przy ul. Aleksandry.  – Wszystko zaczęło się od „Ora-

torium” (Katolicka Świetlica Profilaktyczno-Wycho-
wawcza prowadzona w Bieżanowie Nowym przez s. Mi-
chalitki – przyp. red.), gdzie trafiłam, gdy zamieszkaliśmy 
w Nowym Bieżanowie. Im byłam starsza, tym bardziej 
starałam się naśladować wychowawców i wolontariuszy 
– wspomina Klaudia. – To grzeczna, dobrze wychowana 
dziewczynka – mówi o gimnazjalistce Eleonora Skubisz, 
michalitka z „Oratorium”. – Jeśli podejmie się jakiegoś 
zadania, to można być pewnym, że je wykona i to najlepiej 
jak potrafi. 

– Klaudia jest w klasie bardzo lubiana – dodaje Do-
rota Szczypkowska, nauczycielka z G. 29, wychowaw-
czyni nastolatki. – Mogą na nią liczyć i nauczyciele, i jej 
rówieśnicy. Ona sama wychodzi z różnymi propozycjami 
działań.

Cd. na str. 2 

zgodnie z planem do końca września potrwa remont 
torowiska tramwajowego w ul. limanowskiego, od 
skrzyżowania z ul. Na zjeździe po Cmentarz Podgórski. 

Koszt inwestycji to aż 11,5 mln zł. Wymuszona grun-
towna przebudowa torowiska spowodowała utrudnie-
nia dla większości mieszkańców naszych osiedli. 

Cd. na str. 3

Szyny już nie „wyskoczą” Pomaganie to przyjemność
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Lato ma się już ku końcowi. Niedługo dzieci wrócą do 
szkoły, a urlopy pozostaną już tylko w ulotnej pamięci i na 
fotografiach. Wszystkie wyjazdy weekendowe, wakacyjne 
wojaże i wyjątkowe momenty powoli zapełniły karty pa-
mięci i dyski twarde. Czas najwyższy zacząć przeglądać 
wykonane fotografie i wybrać te wyjątkowe. Dokładnie te 
chwile, do których będziemy chcieli wrócić, kiedy dni staną 
się krótsze, a temperatura za oknem spowoduje, że zatę-
sknimy do upałów.
Możliwość samodzielnego wydrukowania w domu najbar-
dziej osobistych chwil porównać możemy jedynie z daw-
nymi technikami ciemniowymi, kiedy obraz pojawiał się na 
papierze. Samodzielny druk wybranych obrazów z wakacji 
to niezwykła wygoda. Fotografie najlepiej schować do al-
bumu, byśmy mogli powrócić do nich tak za kilka miesięcy, 
jak i za kilkadziesiąt lat. Dlatego CENTRUM PAPIERU ma 
dla Państwa wyjątkowe papiery fotograficzne marki 
Tecco. To wysokiej jakości podłoża pozwalające uzyskać 
estetyczne i trwałe fotografie. Właśnie takie, byśmy mo-
gli sięgnąć do nich mimo upływu czasu. Co ważne, jako 
przedstawiciel marki Tecco w skali całego kraju, jeste-
śmy w stanie zaoferować je w przystępnych cenach. Dla 
przykładu, paczka stu papierów perłowych kosztuje je-
dyne 37PLN! My gwarantujemy atrakcyjną cenę, niemiec-
ki producent gwarantuje jakość.
1. Warto skorzystać z kilku rad drukując fotografie samodziel-

nie:
2. Wybierzmy starannie najważniejsze momenty. Nie 

chcemy powtarzać wielokrotnie podobnych zdjęć, by 
zamęczać nimi rodzinę i znajomych.

3. Fotografia na papierze zawsze wygląda lepiej niż na 
monitorze. Fizyczny kontakt z fotografią bije na głowę 
niskiej rozdzielczości obrazki na portalach społeczno-
ściowych.

4. Unikajmy niemarkowych papierów. Od papieru zależy 
nie tylko ostrość i szczegółowość fotografii. To właśnie 
niemarkowy papier może przyczynić się do żółknięcia 
i blaknięcia fotografii po latach.

5. Wszelkie problemy z drukiem na papierach z  CENTRUM 
PAPIERU pomożemy rozwiązać korzystając z naszej 
wiedzy i doświadczenia.

6. Zaawansowanych użytkownikom, potrzebującym dokład-
niejszych rozwiązań bezpłatnie wykonamy profile do na-
bytych u nas papierów.

7. Trzeba mieć świadomość, że druk na papierach Tecco 
za pomocą oryginalnych tuszy gwarantuje trwałość foto-
grafii do 87 lat przy wystawieniu na światło i nawet 200 
lat gdy trzymamy je w albumie.

8. Fotografie drukować można na papierach błyszczą-
cych, perłowych, satynowych, barytowych, a nawet na 
papierze wyglądającym jak obraz malowany akwarela-
mi lub na płótnie. W CENTRUM PAPIERU mamy wybór 
najróżniejszych rodzajów papierów o różnej, czasem 
ozdobnej fakturze.

W CENTRUM PAPIERU wykonać możemy nawet większe 
formaty, np. 70x100cm do zawieszenia w kuchni lub sa-
lonie. Utrwali to nasze wakacje i zwróci uwagę każdego 
z naszych gości.
Skąd jednak nasza pewność co do jakości i trwałości 
papierów Tecco?
Stoi za tym oczywiście nasze doświadczenie, jak i kadra 
składająca się ze specjalistów w dziedzinie papieru, druku, 
fotografii i grafiki. Jedną z niewielu instytucji naukowych, 
testujących papiery poprzez program przyspieszonego po-
starzania (m.in wystawienie na wpływ światła UV, ozonu 
i wilgoci) jest Wilhelm Imaging Research. Na tej stronie 
– www.wilhelm-research.com - można zapoznać się z te-
stami większości uznanych marek producentów papierów, 
drukarek i ploterów. 
Warto korzystać z doświadczenia specjalistów! Dlatego 
zapraszamy na ul. Wolską 2C oraz do sklepu internetowe-
go www.CentrumPapieru.pl.

centruM papieru - bliżej niż myślisz!  
serdecznie zapraszamy: 

ul. wolska 2c, przy ul. wielickiej 
tel. 12 - 312 25 00, 12 - 411 94 96, 12 - 421 15 77
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Zaufaj 
naszemu 

doświadczeniu! 
Tradycja od 1996 r! Chętnie angażuje się w klasowe i szkolne 

projekty. Z kolei Klaudia, zapytana o szkołę, 
wyznaje: – Mamy bardzo zgraną klasę. U nas 
nie ma podziału na kujonów i resztę. To nie 
jest tak, że tylko ja się udzielam. Wszyscy są 
aktywni. Chociaż jako przewodnicząca klasy 
czuję oczekiwania ze strony szkoły i staram się 
im sprostać. Nastolatka jest przekonana, że na 
taką postawę uczniów mają wpływ nauczycie-
le, którzy do tej działalności zachęcają i prze-
konują do niesienia bezinteresownej pomocy.

Rodzice przyznają, że Klaudia jest odpo-
wiedzialna i samodzielna. – Nie pilnujemy jej 
w realizowaniu szkolnych obowiązków – mówi 
Zuzanna Fryda. – W podstawówce miała 
świadectwa z paskiem, teraz należy do dobrych 
uczennic. Jak ma problem, to sama z nim do 
nas przychodzi. Mama z uśmiechem doda-
je, że Klaudia od lat lubi przewodzić. – Gdy 
na przykład dziewczynki bawiły się w  szkołę, 
to wtedy najstarsza z córek stawała się na-
uczycielką. Słuchająca wspomnień, Emilka, 
najmłodsza z sióstr, dodaje: – A jak się przebierałyśmy, 
to  Klaudia zawsze miała najładniejsze szpilki od mamy. 
Emilka zaznacza jednak, że może na swoją siostrę liczyć 
na przykład przy odrabianiu zadań czy w wytłumacze-
niu trudniejszych zagadnień z angielskiego. 

Za co została nagrodzona?
Ojciec wyróżnionej nastolatki podkreśla, że to on za-

chęcał Klaudię do ponownego udziału w konkursie. – Po 
zeszłorocznym doświadczeniu było mi przykro i mówiłam 
sobie, że już nigdy więcej – przyznaje Klaudia. – W tym 
roku po raz kolejny wiele osób przekonywało mnie, abym 
jeszcze raz spróbowała. Między innymi wychowawczyni, 
pani Dorota Szczypkowska, ale ja podeszłam do pomysłu 
tak średnio. I wtedy włączyli się w to rodzice. W końcu po-
słuchałam. Moja rozmówczyni przyznaje, że w trakcie 
przesłuchania było jej łatwiej, bo wiedziała już, jak to 
wygląda i dodaje: – Teraz wiem, że przegrana to początek 
czegoś nowego, to kolejne wyzwanie. Po przesłuchaniu by-
łam z siebie zadowolona. Ale nie liczyłam na wygraną. Cie-
szyłam się natomiast z tego, że się dobrze zaprezentowałam.

Komisja konkursowa doceniła działalność  Klaudii, 
która m.in. kwestowała na rzecz fundacji: „Dzieło 
Nowego Tysiąclecia” i „Dziewczynka z zapałkami”, 
a ponadto działa w szkolnym samorządzie oraz w Kra-
kowskiej Akademii Samorządności i pomaga w „Orato-
rium” młodszym dzieciom z osiedla. 

Dorota Szczypkowska mówi, że gdy podczas ogłasza-
nia zwycięzców wyczytano nazwisko Klaudii, ta zamiast 
się ucieszyć, zapytała siedzącej obok nauczycielki, czy ju-
rorzy aby się nie pomylili. – Musiałam wtedy powiedzieć, 
że to na pewno ją spotkało to wyróżnienie –  wspomina wy-
chowawczyni. – To prawda, przeżyłam szok, który szybko 

zamienił się w radość – przyznaje Klaudia. – Potem było 
odbieranie nagród, certyfikatów, kontakty z mediami i czas 
przyjmowania gratulacji…

Co daje wolontariat?
Rodzice Klaudii nie kryją zadowolenia z sukcesu cór-

ki. Wspominają: – Przyszła do mnie do sklepu. Radosna, 
z tym ogromnym smokiem maskotką i powiedziała: „Mamo 
wygrałam!”. – Do mnie zadzwoniła, jeszcze jadąc tramwa-
jem – dodaje Mirosław Fryda. – Byłem bardzo szczęśli-
wy, że została zauważona i w jakiś sposób doceniona. Moi 
rozmówcy są przekonani, że zaangażowanie Klaudii 
w wolontariat sprawia, iż ich córka potrafi się w różnych 
sytuacjach właściwie zachować i jest samodzielna. – Dzię-
ki wolontariatowi Klaudia trafia do ludzi wartościowych 
i może się od nich wiele dobrego uczyć, a ponadto nie boi 
się przedstawić własnego zdania i potrafi je skutecznie bro-
nić – stwierdza Zuzanna Fryda. 

Klaudia mówi, że pomaganie to dla niej przede 
wszystkim przyjemność. Uważa, że wolontariat  to do-
bry sposób na pokonanie nudy, jaką może stanowić 
robienie w kółko tego samego, na przykład przesia-
dywanie ze znajomymi na ławce przed blokiem albo 
wpatrywanie się w monitor komputera. – Zdecydowa-
nie korzystniej jest w tym czasie służyć innym, bo to daje 
satysfakcję! Nawet rozmowa, nawet  zaniesienie zakupów 
staruszce, to już okazja do uczynienia czegoś dobrego i do 
radości stąd płynącej – przekonuje. 

Nie ukrywam, że poznając Klaudię, myślałam o tych, 
którzy jednak czas marnują. Kto wie, może przykład na-
stolatki z Nowego Bieżanowa przekona ich do odpowie-
dzialnej i pożytecznej aktywności.

Tekst i zdjęcie: Maria Fortuna-Sudor

Cd. ze str. 2 

Pomaganie to przyjemność

w ramach piątej edy-
cji Nocy Cracovia Sacra 
(14-16 sierpnia br.) na 
jedną godzinę (14 sierp-
nia, od 16.30 do 17. 30) 
w łagiewnickim Sanktu-
arium zostało udostęp-
nione oratorium.

Pomieszczenie, zwa-
ne infirmerią, czyli sala, 
gdzie przebywały chore 
siostry, znajduje się za 
klauzurą. Toteż nie mogą 
tam przebywać osoby 
spoza klasztoru. Piel-
grzymi, nawiedzający ła-
giewnickie sanktuarium, 
mogą jedynie zobaczyć 

z zewnątrz ukwiecone okno celi, gdzie zmarła św. Fau-
styna, gdy wchodzą do kaplicy Miłosierdzia Bożego. 
Z okazji zbliżającego się jubileuszu 150-lecia Zgroma-
dzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, władze zakonu 
zdecydowały się udostępnić pielgrzymom miejsce, gdzie 
zmarła św. Siostra Faustyna. Oratorium znajduje się na 
pierwszym piętrze. Jest to długi i wąski pokój, w którym 
wyeksponowano m.in. trumienkę z ziemskimi szcząt-
kami autorki „Dzienniczka”. Ponadto w niedużym po-

mieszczeniu znajduje się ponad 100 relikwii świętych 
i błogosławionych z różnych stron świata.  

W ciągu godziny otwarcia miejsce to nawiedziło 120 
osób – tyle bezpłatnych kart wstępu wydano. Wśród 
zwiedzających znaleźli się ludzie w różnym wieku, róż-
nych profesji i narodów. Jedni potraktowali wejście jako 
okazję do robienia fotografii, inni w skupieniu się mo-
dlili. Tym, którzy nie zobaczyli oratorium, warto pole-
cić dostępną, dla odwiedzających sanktuarium, celę św. 
Faustyny. To miejsce, w którym odtworzono pomiesz-
czenie, w jakim żyły siostry w czasach, gdy w Łagiew-
nikach przebywała, pracowała i modliła się Mistyczka. 

Tekst i foto: (For)

W oratorium

Klaudia (stoi w środku) z młodszymi siostrami i z rodzicami. 
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Sztuka dobrego druku

www.leyko.pl

ulotki, plakaty, 
książki, katalogi...
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Już po raz jedenasty Stowarzyszenie PODGORZE.
PL zaprasza do zwiedzania, poznawania i odkrywania 
Podgórza – szeroko rozumianego, jako prawobrzeżnej 
części Krakowa. Odwiedzimy przede wszystkim miejsca 
na co dzień niedostępne – kościelne wieże, pracownie 
rzemieślnicze, zapomniane obiekty przemysłowe, a tak-
że te, na co dzień dostępne, gdzie zostaną przygotowa-
ne specjalne wydarzenia.

W ciągu minionych dziesięciu lat otworzyliśmy blisko 
sto obiektów. W tym roku zgodnie z tematem przewod-
nim „Tajemnice codzienności” zajrzymy w jeszcze bar-
dziej sekretne podgórskie zakamarki, a także w miejsce, 
których dotychczas 
nie udało nam się 
udostępnić. Tradycyj-
nie, już w piątkowy 
wieczór zaprosimy na 
inaugurację, w sobotę 
do zwiedzania ponad 
30 obiektów, a w nie-
dzielę na kilkanaście 
spacerów.

mieszkający na 
woli duchackiej 
w Ł o d z i m i e r z 
wolNy, kapitan 
w stanie spoczynku, 
został odznaczony 
najwyższym odznacze-
niem kombatanckim 
„za wybitne zasługi”. 

Związek Komba-
tantów RP i byłych 
Więźniów Politycz-
nych przyznał je ka-
pitanowi Wolnemu 
za wieloletnią pracę 
na rzecz organizacji, 
kierowanie jej kołem 
w Podgórzu i za ak-
tywną działalność na 
rzecz ochrony miejsc 

pamięci narodowej, edukowanie młodzieży.
W Małopolsce tym zaszczytnym odznaczeniem mogą 

się chlubić tylko trzy osoby. Oprócz Włodzimierza Wol-
nego także Prezes Zarządu Małopolskiego ZKRPibWP 
i Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski.

Gratulujemy!
(dul)

Zdjęcie z archiwum kpt. Wolnego

Nowy PrzewoźNiK i PodwyŻKi. ZIKiT zamierza 
w przyszłym roku ogłosić przetarg na kolejnego – oprócz 
MKP i Mobilis – krakowskiego przewoźnika, który ma 
przedstawić ofertę przewozów autobusowych. W opinii 
radnych to powinno wpłynąć na zahamowanie wzrostu 
cen biletów, zdaniem ZIKiT nie wpłynie znacząco, lecz 
wzrośnie konkurencyjność przewozów. Obecnie tylko 8% 
miejskiej komunikacji jest realizowana przez prywatnych 
przewoźników, a ma być 15%. Umowa miasta z MPK obo-
wiązuje do 2014 r. na komunikację autobusową i do 2020 r. 
na komunikację tramwajową. Tymczasem władze Krakowa 
szykują nową podwyżkę cen biletów, tak aby koszt przejaz-
du w połowie pokrywał pasażer a w połowie miasto (obec-
nie proporcje te wynoszą 35 do 65). Ostatnią podwyżkę cen 
biletów mieliśmy w kwietniu br., a przedostatnią w sierpniu 
ub.r. Zdaniem opozycji, MPK mogłoby na czas kryzysu za-
wiesić kosztowną modernizację taboru, zaś podwyżki cen 
biletów oraz brak parkingów dla samochodów zaprzeczają  
propagandowej zachęcie, aby powszechnie korzystać z ko-
munikacji miejskiej.

remarSzrUTyzaCja KoSzTem PodGÓrza. 
W dalszym ciągu trwają konsultacje w sprawie zmian 
w przebiegu komunikacji miejskiej. Radni z Prądnika Bia-
łego i Bronowic usiłują odebrać Podgórzu linię 24 twier-
dząc, że na części trasy tramwaj jeździ pusty. Protestują 
radni podgórscy oraz mieszkańcy, którzy korzystają z tej 
linii. Decyzje mają zapaść po wakacjach.

remoNT moSTU. Ponad 5 miesięcy potrwa general-
ny remont mostu w Opatkowicach na trasie zakopianki, 
który rozpoczęto w połowie sierpnia. Wyjazd i wjazd do 
Krakowa są znacznie utrudnione, trzeba korzystać z ob-
jazdów. Wiadukt w Opatkowicach wybudowano w latach 
70., po rozpoczęciu prac pojawiły się dodatkowe poważne 
problemy, gdyż most nie był dotąd poddawany generalnej 
konserwacji.

SPalarNia odPadÓw. Po wielu perturbacjach wyło-
niono wykonawcę  budowy spalarni odpadów, będzie nim 
polsko-beligijsko-hiszpańskie konsorcjum firm na czele 
z Budimexem SA. Spalarnia powstanie do końca 2015 r. 
przy ul. Giedroycia w Nowej Hucie i zastąpi  wysypisko 
odpadów w Baryczy, którego eksploatacja zakończy się 
w 2016 - 2017 r. Koszt budowy to 645 mln zł, z czego 58% 
pokryją środki z unijnego Funduszu Spójności, a resztę 
pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. 
Inwestorem jest Krakowski Holding Komunalny SA

roŚNie BezroBoCie i dŁUG PUBliCzNy. 
W lipcu br. stopa bezrobocia w Polsce osiągnęła 12,3 % 
i przewiduje się jego wzrost powyżej 14%. Obecnie skumu-
lowane zadłużenie Krakowa sięga 2,13 mld zł, co w prze-
liczeniu na jednego mieszkańca wynosi 2.811 zł. Bardziej 
zadłużony jest Wrocław i Warszawa, a mniej Poznań  
i Gdańsk. 

ŁĄCzeNie PlaCÓweK. Ostatecznie od 1 września 
XXIX LO im. Kieślowskiego zostało w swoim budynku 
przy ul. Cechowej, ale dołączono tam Zespół Szkół Prze-
mysłu Odzieżowego z ul. Syrokomli. Z kolei Przedszkole 
Samorządowe nr 32 z ul. Czarnogórskiej zostało „po są-
siedzku” włączone do Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
Integracyjnych nr 7.

dyŻUrNa oPieKa medyCzNa. W ramach kon-
traktu z NFZ nocną i świąteczną opiekę medyczną 
świadczą: dla dzielnicy IX (Borek Fałęcki – Łagiewniki), 
dzielnicy X (Swoszowice) i dzielnicy XI (Podgórze Du-
chackie) – Nzoz multimedis, ul. Bochenka 12 (w szpitalu 
św.  rafała), tel. 12 370 26 99, dla dzielnicy XII (Bieżanów 
– Prokocim) – Nzoz Kraków-Południe, ul. Kutrzeby 4,  
tel. 12 656 10 07.

wNioSKi o zaSiŁeK. Wydział Spraw Społecznych 
UMK rozpoczyna przyjmowanie wniosków o świadczenia 
rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2012/2013, który roz-
pocznie się 1 listopada 2012 r. Od 1 września do 31 paź-
dziernika zostanie uruchomiony punkt przyjmowania 
wniosków o świadczenia rodzinne przy ul. Wielickiej 28 A, 
który obsługiwać będzie w mieszkańców Podgórza w godz. 
8-15. Formularze wniosków są również dostępne w formie 
elektronicznej na stronie: www.bip.krakow.pl.

BoreK Bez drzew. Towarzystwo na Rzecz Ochro-
ny Przyrody informuje, że Samorządowe Kolegium Od-
woławcze podtrzymało decyzję w sprawie wymierzenia 
kar za usunięcie bez zezwolenia drzew w Borku Fałęckim: 
638.700 zł (za 24 sosny) i 750.070 zł (za 12 sosen, 5 dębów, 
2 robinii, 1 jarzębiny, 1 klonu i 1 jesiona). Sprawa ciągnęła 
się od 2005 r., kiedy to Stowarzyszenie Mieszkańców Bo-
rek Fałęcki oraz TnROP skierowały wniosek o wszczęcie 
postępowania. Niestety może się okazać, że właścicielka 
działek otrzyma pozwolenie na budowę w tym miejscu 
osiedla apartamentowców i nielegalna wycinka nawet przy 
tak wysokiej karze okaże się opłacalna.

W skrócie

do końca września ma potrwać remont torowiska 
tramwajowego w ul. limanowskiego, od skrzyżowania 
z ul. Na zjeździe po Cmentarz Podgórski. Kilka tygo-
dni niedogodności ma zaowocować poprawą komfortu 
przejazdu na tym odcinku, a przede wszystkim zakoń-
czyć kłopoty z „wyskakującymi” szynami.

Od kilku lat, wraz z nadejściem cieplejszych dni, 
można się było spodziewać, że w którymś miejscu re-
montowanego właśnie odcinka „wyskoczy”, któraś 
z szyn, zatrzymując na kilka godzin ruch tramwajowy 
na trasie łączącej nasze największe osiedla z resztą mia-
sta. Doraźne naprawy niewiele dawały. Konstrukcja 
torowiska sprawiała, że usterka pojawiała się w innym 
miejscu paraliżując komunikację tramwajową w tym 
rejonie Podgórza. Mimo kłopotów finansowych miasta, 
udało się przygotować projekt przebudowy, uzbierać 
niezbędne pieniądze i pod koniec lipca prace wresz-
cie ruszyły. Koszt inwestycji to 11,5 mln zł, gdy na te-
goroczne utrzymanie wszystkich krakowskich torowisk 
ZIKiT miał 15 mln zł, resztę z tej kwoty musiał, zgodnie 
z oszczędnościowym zarządzeniem władz miasta, oddać 
do budżetu. Niedawno wymieniane płyty monolitycz-
ne z ul. Limanowskiego trafiły... pod torowisko przy 

ul. Basztowej i ul. Zwierzynieckiej pod Jubilatem. Wy-
konano tam remonty prowizoryczne i trzeba się liczyć 
z gruntowną przebudową w najbliższych latach.

Pierwsze dni przebudowy na Limanowskiego były jak 
zwykle ciężkie. Pasażerowie miotali się zdezorientowa-
ni na przystankach, gdzie musieli przesiąść się z tram-
waju do zastępczej komunikacji autobusowej, kierowcy 
grzęźli w korkach zaskoczeni nową organizacją ruchu. 
Na szczęście wszyscy szybko nauczyli się, jak żyć w „re-
montowej” rzeczywistości.

Tymczasem na remontowanym odcinku trwały prace. 
Najpierw wyrwano torowisko, usunięto stare gumowe 
podkłady tłumiące drgania, uprzątnięto inne elementy 
starej konstrukcji. Na nowej warstwie betonowej znala-
zła się masa bitumiczna, potem specjalne płyty tłumiące 
drgania i hałas owinięte srebrną „folią”, na niej betonowe 
elementy z otworami na ułożenie szyn. Niejako przy okazji 
wyremontowano też przystanki na zamkniętym odcinku.

Prace dobiegają końca. Za rok, wraz z nadejściem upa-
łów, przekonamy się czy problem „wyskakujących” szyn 
na ul. Limanowskiego faktycznie przeszedł do historii.

KrzySztoF dulińSKi, (Kaj)
zdjęcia: (Kaj)

Szyny już nie „wyskoczą”

Najwyższe odznaczenie
Pod patronatem medialnym „Wiadomości”

XI Podgórskie Dni Otwartych Drzwi
 piątek, niedziela 28 - 30 września

Szczegółowy program zostanie opublikowany w spe-
cjalnej wkładce w „dzienniku Polskim” w dniu 22 
 września oraz na stronie  www.podgorze.pl.
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CITO−TEST
Pracownia Analiz Lekarskich
os. Piaski Nowe, ul. Łużycka 55

(pawilon usługowo−handlowy, I p.)

pon.− pt. 7.30 − 15.30
tel. 12 657 54 40, 606 957 723
l  Bezbolesne i bezstresowe  

pobieranie krwi z palca.
l  Pełny zakres badań krwi, 

moczu i kału.

ARCUS
centruM Medyczno-rehaBiltacyjne

Kurdwanów  
ul. Wysłouchów 51

601 95 65 25mgr fizjoterapii Przemysław Bednarczyk

Rehabilitacja 
Gabinety medyczne

www.arcus.strefa.pl

Jesteś w dobrych rękach!

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

rVG

Wola Duchacka ul. Dauna 97, lok 13
Pon. − pt. godz. 10 − 19   tel. 12 42 55 179

GaBiNeT
deNTySTyCzNy

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.)

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 

PIELĘGNACYJNA KOSMETYKA NA CIAŁO - 666 740 050

NOWOŚĆ: PIERCING (przekłuwanie ciała)
Przedłużanie, zagęszczanie rzęs 

MANICuRE, PEDICuRE, TIPSY żELOWE I AKRYLOWE

Dużo NowośCI!

SuPER 
PRomoCjE!!!

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
FRYZJERSTWO, m.in.

 strzyżenie damskie 
 strzyżenie męskie 
 balejage 
 farbowanie 

KOSMETYKA, m.in.
 manicure 
 manicure hybrydowy 
 kwas migdałowy 
 oczyszczenie twarzy 

W W W . F R Y Z u R Y K O S M E T Y K A . P l

OKAZYJNE
 CENY!!!

Wykonujemy okulary  
na receptę z refundacją

Specjalny RABAT 10%

OPTYK
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

• Zaopiekuję się starszą osobą 
(posiadam wieloletnie 
doświadczenie) lub posprzątam – 
515 743 896
• Solidnie posprzątam, umyję 
okna, zaopiekuję się dzieckiem lub 
osobą starszą – 504 492 129
• Opiekunka z 11-letnim 
doświadczeniem do osób starszych 
i chorych – 518 223 815

• Uczciwa posprząta solidnie, 
umyje okna – 504 790 833
• Wielodzietnia rodzina przyjmie 
sprawną dużą lodówkę i kuchenkę 
gazową – 514 843 127
• Do wynajęcia garaż murowany 
18 m kw. przy ul. Podłęskiej 
(Bieżanów Nowy) - 795 235 347
• Odstąpię grób – 503 370 441

Ogło sze nia drob ne
e-mail: wiadomosci.krakow@wp.pl

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:

OKULISTA, DIABETOLOG, PSYCHOLOG, LOGOPEDA
Wizyty płatne:

KARDIOLOG, DERMATOLOG, 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, REUMATOLOG, NEUROLOG, 

PSYCHOLOG I PSYCHIATRA DZIECIĘCY

USG
• jama brzuszna

• prostata
• tarczyca
• piersi

• naczynia szyjne  
i kręgowe

• echo serca

12 658 16 11

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

 Przy ul. Kostaneckiego, 
gdzie jest piękny trakt po-
lno-leśny prowadzący aż do 
Rżąki (na zdjęciu), ma po-
wstać duże osiedle miesz-
kaniowe oraz nowe obiekty 
szpitala klinicznego, który 
w przyszłości będzie prze-
niesiony z ul. Kopernika. 

W związku z tym trwają starania, aby zabezpieczyć teren 
pod przyszłą pętlę autobusową w rejonie ul. Obronnej 
– Kostaneckiego, gdyż zarówno pętla „Prokocim UJ”, 
jak i „Dom Spokojnej Sta-
rości” znajdują się na grun-
cie prywatnym, pierwsza 
z nich ma przestać  istnieć 
do końca br.
 Przy ul. Wysłouchów 
samochody dostawcze roz-
jechały trawnik i chodnik. 
Kto to naprawi? – pyta 
Czytelnik.

 Na ul. Macedońskiej 
elegancko zrobiono miej-
sca parkingowe oraz chod-
nik, ale trzeba po nim 
chodzić pod parasolami 
skierowanymi... na jezd-
nię. Na razie wykonano 

prace na odcinku od ul. Dauna do ul. Sułkowskiego. 
W planach Dzielnicy XI, która sfinansowała remont, 
jest także dalszy odcinek do ul. Malborskiej.
 Przy ul. Kordiana stoi „kosz na kółkach”, czyli kom-
pletnie zdezelowany wrak samochodu (dawnej bmw). 
Jak widać służy już tylko jako kosz na śmieci.

 Ze środków Dzielnicy XI 
naprawiono chodnik przy ul. 
Cechowej, prowadzący do 
LO im. Kieślowskiego.

 Parking przy ul. Mała 
Góra w Bieżanowie 
w trakcie przebudowy 
– będzie jak nowy. 

 Na ul. Halszki przy-
kładnie wykonano 
pod jazd dla niepełno-

sprawnych przy sklepie 
„Biedronka”, a także chod-
nik przy parkingu.

 Przy Gimnazjum 29 
przy ul Aleksandry po-
wstaje sala gimnastyczna 
z zapleczem. Termin za-
kończenia budowy to ko-
niec nowego roku szkol-
nego, czyli czerwiec 2013.

 – Straciliśmy miejsce do 
bezpiecznego wyprowadza-
nia psów – skarży się miesz-
kaniec os. Piaski Nowe. 
Nowy właściciel terenu za-
grodził go i zacznie kontynu-
ować budowę domów.
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żALuzJE
PIONOWE 

POzIOME 

ROLETKI 
TEKSTYLNE

Produkcja 
 Montaż * Serwis

Kraków
 ul. Szczęśliwa 10
12 655 74 74

www.zalmax.pl

BINDOWANIE  
w twardej oprawie

PIECZĄTKI
WIZYTÓWKI

LAMINOWANIE 
DORABIANIE 

KLUCZY

duŻy FORMAT

A0 i więcej

K S E R o

os. Kurdwanów Nowy 
ul. Witosa 39  

(koło poczty) 

tel. 502 34 86 84

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

PRALNIA – MAGIEL
· CZySZCZENIE DyWaNóW
·  uprawnienia do prania: dla hoteli, 

restauracji i zakładów pracy
·  uprawnienia do prania z barierą 

higieniczną: dla przychodni  
i gabinetów lekarskich

P.W. „SECo” sp. z o.o. 
ul. Nowosądecka 41 a  
tel. 12 650-19-00
www.seco.krakow.pl

czynne 
od pon
 do sob: 
7 – 20

Wystawiamy faktury VAT 
Zapraszamy klientów indywidualnych

ZaKŁaD  
MEChaNIKI 

PojaZDoWEj 
I BLaChaRStWa

tradycja, doświadczenie, 
dobra jakość!

Marek i Andrzej 
Chlipałowie

WULKaNIZaCja  
− 607 617 843

Piaski Wielkie  
ul. Kijanki 12 a
dojazd od ul. Gwarnej 

lub Cechowej

12 654 25 35 
501 702 688

Wypożyczalnia 
Elektronarzędzi  
i Lekkiego 
Sprzętu  
Budowlanego

Godziny otwarcia:
pon. - pt. 8.00 - 12.00  

oraz 16.00 - 19.00
sob. 8.00 - 12.00

Kraków 
ul. Herberta 27 
(dawna Myślenicka 38)

tel. 12 654-55-32
www.mfpsc.pl

e-mail: mfp@mfpsc.pl

www.deltaprint.pl
drukarnia@deltaprint.pl 

601 682 500

DRuKARNIA  
CyfRoWA

d e l t a

Kto się reklamuje,  
ten Klientów zyskuje!
REK

lA
m

A
  

W
 „W

IADom
ośCIACh”

504 853 960
w

iadom
osci.krakow

@
w

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

Prokocim Nowy, Rżąka, Swoszowice, Wola Duchacka Wschód i Zachód
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Pamięć o okrutnie pomordowanych Polakach z Wołynia 
uznawana jest przez główne media i polityków za skrajnie 
niewygodną.

Kiedy w 65. rocznicę rzezi wołyńskich, w kwietniu roku 2008, 
napisałem dla „Rzeczpospolitej” artykuł przypominający tamte 
wydarzenia, była to pierwsza w niepodległej Polsce taka pu-
blikacja w gazecie zaliczanej do głównego nurtu mediów. Wy-
wołała wiele reperkusji, ale najbardziej charakterystyczne były 
reakcje czytelników, którzy mi za ten tekst dziękowali. Niemal 
zawsze powtarzały się przy tym słowa: „Nie wiedziałem, że pan 
też pochodzi z Kresów”.

Nie pochodzę. Ale właśnie te bezustannie powtarzane słowa 
mówią wszystko o zdradzie, jakiej dopuściliśmy się wobec po-
nad 100 tys. wymordowanych rodaków przed – bez mała już – 
70 laty. Wspomnienie o zbrodniach ukraińskich nacjonalistów 
na Polakach jest dziś wciąż zepchnięte wyłącznie do pamięci 
prywatnej, rodzinnej. Kultywują je nieliczni jeszcze żyjący oca-
leni, ich dzieci oraz wnuki. Trafia się wśród obciążonych tym 
dziedzictwem jakiś dziennikarz, historyk lub wybitny artysta, 
który przygotuje program, napisze książkę lub zadedykuje 
ofiarom swój utwór. Ale poza dziedzictwem rodzinnym pamięć 
o rzeziach wołyńskich praktycznie nie istnieje. Jest gniewnie 
odrzucana, zbywana chętnie podchwytywanymi kłamstwami 
o „wojnie domowej”, o rzekomej symetrii krzywd i bezcelowo-
ści „rozgrzebywania” starych spraw. Organizacje Kresowiaków 
są w III RP traktowane z niechęcią przez władze rozmaitych 
szczebli i wiodące media, ich inicjatywy torpeduje się lub boj-
kotuje, a działaczom sugeruje się lub nawet mówi w oczy, że 
są jakimiś maniakami antyukraińskiej nienawiści, „polskimi 
ziomkostwami”, nienawistnikami w typie Eriki Steinbach, któ-
rzy tylko psują stosunki państwa polskiego z sąsiadami. 

Polityczna poprawność
Nikt wprawdzie, w przeciwieństwie do poprzedniego ustroju, 

nie stara się otwarcie zaprzeczać faktom ani cenzurować histo-
rii. Ale swoista „polityczna poprawność” zabrania też wpro-
wadzać je do głównego nurtu debaty politycznej. Przywódcy 
polityczni, jeśli już zmuszeni są w oficjalnych oświadczeniach 
dotknąć bolesnej sprawy, czynią to jak najbardziej zdawkowo, 
posługując się niejasnymi określeniami w rodzaju „wypadki” 
czy „wydarzenia” – takimi samymi, jakimi kryptonimowały ru-
gowane z pamięci zbrodnie władze komunistyczne. 

W sprawie zbrodni wołyńskich (przyjmijmy, że można tą 
wspólną nazwą objąć wszystkie zbrodnie dokonane na Polakach 
mieszkających przed wojną na terenie dzisiejszej zachodniej 
Ukrainy, także poza ściśle rozumianym Wołyniem) to milcze-
nie i granicząca z panicznym lękiem niechęć do nazywania po 
imieniu ludobójstwa oraz jego inspiratorów i sprawców łączy 
w III RP wszystkie elity, które w innych kwestiach pokłócone 
są na śmierć. Jednako o tym nie chcą słyszeć PiS i PO, Ko-
ściół i antyklerykałowie, politycy i szefowie mediów. W równym 
stopniu przyczynili się do tej sytuacji Bronisław Komorowski, 
blokując jako marszałek Sejmu rocznicową uchwałę, śp. Lech 
Kaczyński, pacyfikując środowiska kresowe, by nie szkodziły 
Wiktorowi Juszczence, w którego politycznym zapleczu zna-
czącą rolę odgrywały organizacje nacjonalistyczne kultywujące 
pamięć Bandery i UPA.

Strażnicy pamięci o Wołyniu w III RP znaleźli się nawet pod 
jednym względem w sytuacji jeszcze gorszej, niż w PRL byli 
strażnicy zakazanej pamięci o Katyniu. Ci drudzy mogli przynaj-
mniej liczyć na azyl w Kościele. W sprawie Wołynia także hierar-
chia polskiego Kościoła wspiera zmowę milczenia. Wymownym 
tego znakiem jest zamrożenie procesów beatyfikacyjnych księży 
męczenników, których zakatowano podczas operacji „oczysz-
czania” Ukrainy z „elementu antynarodowego”. Milcząco – bo 
nie było w tej sprawie żadnych oficjalnych decyzji ani wypo-
wiedzi – nadano im status męczenników drugiej kategorii. Be-
atyfikowani są kolejni duchowni, zamordowani przez Niemców 
i Sowietów; o beatyfikacji którejkolwiek z ofiar (nie tylko zresztą 
duchownych) banderowców i bulbowców od lat nic nie słychać. 
A niestrudzenie upominający się o pamięć o nich ksiądz Isako-
wicz-Zaleski nie cieszy się, najdelikatniej mówiąc, poparciem ani 
sympatią przełożonych.

Dekalog nacjonalisty
Co szczególnie dla Polski zawstydzające, wśród historyków 

prowadzących badania nad tym zapomnianym ludobójstwem 
coraz więcej jest badaczy zagranicznych, ze Szwecji, z USA 
i innych krajów, którzy ze zdumieniem odkrywają gigantyczne, 
zorganizowane i niemal całkowicie zapomniane ludobójstwo 
w centralnej części Europy, do którego doszło zaledwie kilka-
dziesiąt lat temu. Można rzec, jeśli nie zabrzmi to w kontekście 
tak wielkiej zbrodni nazbyt frywolnie, że przyciąga ich do tematu 
zawodowa ciekawość. Jest to bodaj jedyne w dziejach świata 
ludobójstwo na taką skalę, zorganizowane i przeprowadzone 
przez siły partyzantki niemającej za sobą żadnego państwa. Ale 
zadawane przez zagranicznych historyków pytanie: „Dlaczego 
Polacy nie próbują tego badać i upamiętniać?”, jest jednym 
z najtrudniejszych, jakie może dziś Polak usłyszeć. 

Łatwiej powiedzieć, co nie jest tego przyczyną. Nie są nią 
wątpliwości co do przebiegu zdarzeń, niemożność ustalenia 

po latach faktów. Te fakty są znane, spierać się można jedynie 
o nieistotne szczegóły. I dowodzą one niezbicie, że jakiekolwiek 
tezy o „wzajemnych” krzywdach, o wojnie domowej czy „syme-
trii” zbrodni są dokładnie takim samym fałszem jak budowanie 
symetrii pomiędzy wymordowaniem na rozkaz Stalina polskich 
oficerów w roku 1940 a rzekomą eksterminacją sowieckich 
jeńców w polskich obozach podczas wojny 1920 r. Pomiędzy 
zaplanowaną z zimną krwią, dokonywaną w sposób zorganizo-
wany i na rozkaz eksterminacją Polaków oraz innych „zachwasz-
czających Wielką Ukrainę” narodowości a aktami polskiej samo-
obrony czy odwetu żadnej symetrii nie ma.

W żaden sposób nie można tu relatywizować zbrodniczego 
dorobku ukraińskiego nacjonalizmu i krzywd, których mniej-
szości narodowe doznawały w II RP. Zbrodnia została zawarta 
już w samej głoszonej przez ojców założycieli ukraińskiego na-
cjonalizmu ideologii: Dmytro Doncowa i Mykoły Sciborskiego, 
którzy zresztą nie kryli w najmniejszym stopniu, jak wiele czer-
pią z wielkiej myśli Adolfa Hitlera, adaptując ją do miejscowych 
warunków narodu mającego do odegrania historyczną misję 
„między Wschodem a Zachodem”. 

Niedwuznaczne wezwanie do zbrodni jako do niezbędnego 
warunku budowy „Wielkiej Ukrainy” było istotną częścią „deka-
logu ukraińskiego nacjonalisty”, na którym wychowywała swych 
wyznawców powstała w 1929 r. organizacja nacjonalistów ukra-
ińskich OUN, mająca na swym koncie liczne akty terroru w II RP 
oraz powstała z niej w czasach wojny partyzantka UPA. 

Początek masowych zbrodni w 1942 r. i ich największe na-
silenie w letnich miesiącach 1943 r. również nie było dziełem 
przypadku ani nie miało charakteru spontanicznego. 

Historycy dotarli do rozkazów i instrukcji wydawanych od-
działom partyzanckim przez ich najwyższe dowództwo. Są one 
zresztą zgodne z tym, co wywnioskować można było od daw-
na z relacji ocalonych. Otoczyć w określonym dniu - najlepiej 
w niedzielę, kiedy mieszkańcy są w kościele – miejscowość, 
uniemożliwiając ofiarom ucieczkę i w maksymalnym stopniu za-
angażować w zbrodnie miejscową ludność ukraińską. Instrukcje 
mówiły jasno, że do eksterminacji przeznaczona jest cała lud-
ność polska, włącznie z noworodkami, a także iż „oczyszczenie” 
objąć ma likwidację wszystkich śladów polskości. Oddziały UPA 
i inne ukraińskie formacje nie tylko więc zabijały, ale też nisz-
czyły do gołej ziemi polskie osady, niszczyły kościoły i ocalałe 
domy, a nawet wycinały sady. A tych Ukraińców, którzy usiłują 
przeciwdziałać likwidacji Polaków lub ich ratować, dowodząc 
swej nieprzydatności dla budowy „Wielkiej Ukrainy” (ideolog 
Doncow używał wobec nich określenia: „element schłopiały”), 
rozkazy nakazywały mordować na równi z Polakami. Takich 
„schłopiałych” Ukraińców tylko przy okazji zabijania Polaków 
(kampania terroryzowania przez nacjonalistów samych Ukra-
ińców to temat osobny) padło z rąk zbrodniarzy około 10 tys. 
Obok kilkunastu tysięcy Żydów i ponad tysiąca zamieszkałych 
na przedwojennym obszarze II RP Czechów trzeba także ich do-
pisać do listy ofiar zbrodniczej ideologii Szuchewycza i Bandery, 
która pochłonęła ponad 100 tys. polskich istnień. [Niezależne 
źródła podają, że w sumie życie straciło ok. 130 tys. Pola-
ków – dop. red.].

Także niespotykanie okrutny sposób mordowania Polaków, 
wyróżniający ludobójstwo ukraińskie na tle nazistowskiego 
i komunistycznego, nie był wyłącznie, jak często się twierdzi, 
efektem braku możliwości porównywalnych z eksterminacyj-
nym aparatem zbudowanym przez Hitlera i Stalina, ani nie 
wynikał tylko z faktu, że mordów dokonywali prości chłopi, 
dla których drąg, siekiera i widły były narzucającymi się narzę-
dziami, a szlachtowanie i oprawianie zwierząt – codziennością. 
Makabryczny teatr zbrodni, wydłubywanie oczu, rozrywanie 
ciał przy pomocy koni, nabijanie martwych niemowląt na pło-
ty, układanie obrazów (najczęściej konturów przedwojennego 
państwa polskiego) z wyrwanych jelit i inne z zamiłowaniem 
dokonywane przez rezunów okropności miały rzucić na Pola-
ków postrach i sprawiać, by ci, których z braku dostatecznych 
sił nie zdołano wymordować, jak najszybciej uciekali z terenów 
rodzącego się wielkiego „mocarstwa między Wschodem a Za-
chodem”.

Ze strony polskiej nie istniało nic porównywalnego. Docho-
dziło do aktów zemsty, pod koniec roku 1943 i w 1944 r. coraz 
liczniejszych, ale były one surowo zakazane i w miarę możliwo-
ści karane przez dowództwo AK i rząd emigracyjny. I nikt ni-

gdy nie snuł w Polsce wizji „oczyszczenia” Polski z mniejszości 
ukraińskiej w drodze eksterminacji, nie wzywał do masowych 
zbrodni, ani nie stwarzał dla nich ideologicznego alibi.

Naród sprawców
Gdzie szukać odpowiedzi na cytowane tu pytanie zagranicz-

nych historyków, dlaczego wolna Polska wypiera się pamięci 
o tej eksterminacji? Powodów naszego haniebnego zachowania 
po roku 1989 jest na pewno wiele i są one rozmaite dla różnych 
stron politycznego i kulturowego podziału. Ze strony środowi-
ska byłej UD, dominującego po roku 1989 w mediach, decydu-
jący był zapewne obsesyjny strach przed spodziewaną eksplozją 
w Polsce nastrojów nacjonalistycznych, który rosnąć by miał 
na polskim odczuciu doznanych krzywd i prześladowań. Salon 
i jego medialne ekspozytury, których punkt widzenia przyjęli 
i prominentni postkomuniści, i PO, od zarania niepodległości 
konsekwentnie budują narrację, w której Polacy są obsadzani 
w roli „narodu sprawców” mającego na każdym kroku bić się 
w piersi i przyznawać, że sam ponosi winę za doświadczone 
nieszczęścia. 

Na umownie rozumianej prawicy przeważyła z kolei naiwnie 
rozumiana Realpolitik, każąca poświęcić wszystko mirażowi do-
brych stosunków z demokratyczną Ukrainą jako koniecznemu 
sojusznikowi w walce z imperialnymi zapędami Rosji. Zwłaszcza 
bracia Kaczyńscy zupełnie nie umieli znaleźć dobrego rozwiąza-
nia sytuacji, w której na Ukrainie mieliśmy z jednej strony po-
strzeganego jako prorosyjski Janukowycza, a z drugiej idealizo-
wanego Juszczenkę, podnoszącego „chwałę bohaterów z UPA” 
do rangi narodotwórczego mitu współczesnej Ukrainy. Decy-
dując się w imię uznania imperializmu rosyjskiego za niebez-
pieczeństwo większe na całkowite wytłumienie w stosunkach 
z Ukrainą polskiego punktu widzenia na historię, PiS doprowa-
dził jednak za swych rządów tylko do zaostrzenia problemu. 

Jeśli pięć lat temu nacjonaliści otwarcie odwołujący się do 
dziedzictwa Doncowa i Bandery postrzegani byli jaki skrajny 
nurt w obozie pomarańczowych, to obecnie w coraz większym 
stopniu nadają mu ton, a agresja z ich strony przybiera na sile. 
Jej ofiarą padają polscy archeolodzy i naukowcy usiłujący badać 
dawne zbrodnie, mieszkańcy zachodniej Ukrainy, którzy boją 
się dziś rozmawiać o dawnych wydarzeniach, a niekiedy roz-
paczliwie wręcz proszą polskich historyków o usunięcie z pu-
blikacji, a przynajmniej anonimizowanie udzielonych im niegdyś 
świadectw. Także miejscowe archiwa, z których, jak donoszą 
historycy, w tajemniczy sposób „znikają” oryginały kluczowych 
dla zbrodni dokumentów, o czym nasze nasze media informu-
ją słabo i rzadko. Polska bezczynność i nasze milczenie, jakim 
zbywano radykalne rewindykacje nacjonalistów, spowodowały 
więc tylko zaognienie problemu i skrajnie trudnego dla polskiej 
polityki zagranicznej (i dla samej Ukrainy) postępującego po-
działu kraju naszych wschodnich sąsiadów między „faszystów” 
i „Sowietów”.

Osobne przyczyny, dla których przyłączył się do milczenia, 
ma polski Kościół - niemogący sobie poradzić z problemem 
udziału w zbrodniach, zwłaszcza przez podjudzanie do nich 
i usprawiedliwianie po fakcie greckokatolickiego kleru, któ-
ry w latach przedwojennych świadomie „kolonizowany” był 
przez wyznawców Doncowa i Sciborskiego. Nie umiał sobie 
poradzić również z przypadkiem co najmniej niejednoznacz-
nego zaangażowania w rzeź abp. Szeptyckiego. Po raz kolejny 
– jak w sprawie lustracji – dała tu o sobie znać zgubna zasada, 
że „najważniejszym świętym w polskim Kościele jest Święty 
Spokój”. 

Czy stan ten może się wreszcie zmienić? Ta myśl wcale nie 
daje satysfakcji, ale tak – z dnia na dzień. Wystarczyłoby, żeby 
premier Tusk ogłosił, że po walce z dopalaczami i kibolami teraz 
„trendy” jest wyjaśnienie historycznych zaszłości z Ukrainą. Me-
dia z dnia na dzień zaczęłyby wydobywać z najdalszych maga-
zynowych półek trzymane tam programy i reportaże o Wołyniu, 
a władze wszystkich szczebli rozglądać się pilnie za jakimkol-
wiek kółkiem Kresowiaków, które można by szybko dopieścić 
grantem na organizację obchodów czy naukowej sesji. W takim 
przecież państwie dziś, niestety, żyjemy.

Ale na razie pamięć okrutnie pomordowanych Polaków z Wo-
łynia uznawana jest przez główne media i polityków za skrajnie 
niewygodną. I wciąż wołaniem na puszczy pozostaje przesłanie, 
od lat głoszone niestrudzenie przez wspomnianego już księdza 
Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego: nie o zemstę, lecz o pamięć 
proszą ofiary.

Rafał a. ZiemkiewicZ

 tekst ukazał się w tygodniku  
„Uważam Rze” 31.10.2011 r. 

PoliTyKa STraCHU
W imię dobrych stosunków z Rosją polskie władze nie 

chcą zbadać ani ujawnić całej prawdy o tragedii smoleń-
skiej. W imię dobrych stosunków z Ukrainą polskie wła-
dze zapominają o ukraińskim ludobójstwie na Polakach 
z Kresów wschodnich. Czy w najbliższej przyszłości w imię 
dobrych stosunków z Niemcami postawione zostaną pod 
znakiem zapytania zbrodnie hitlerowskie w Polsce?

[red.]

W 69. rocznicę rzezi Polaków na Wołyniu

Niechciana historia
w 69. rocznicę rzezi Polaków na wołyniu Sejm rP 

uczcił minutą ciszy pamięć ofiar. Nie przyjęto jednak 
uchwały (mimo iż wpłynęły w sumie 4 projekty), która 
miała ustanowić 11 lipca dniem Pamięci męczeństwa 
Kresowian. Powodem były partyjne rozbieżności, jakiego 
użyć sformułowania dotyczącego zbrodni ludobójstwa.

wcześniej, bo 27 czerwca br. udało się w Krakowie prze-
głosować rezolucję w tej sprawie wg projektu grupy radnych 
miasta, skierowaną do Prezydenta rP oraz Sejmu rP. 
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Szpagat dla weroniki to 
nic trudnego. Bez problemu 
robi już nawet ponad szpa-
gat, zaczepiając jedną nogę 
o trzeci lub czwarty szczebel 
drabinki. jak sama twierdzi, 
najbardziej lubi jednak sko-
ki.  – A ze skoków najtrudniej-
sze  są  skoki  szpagatowe  lub  te 
z wygięciem, kiedy w powietrzu 
wyginam się do tyłu i kładę gło-
wę na nodze – dodaje.

Kiedy cztery lata temu pani prowadząca lekcję poka-
zową w szkole zauważyła, że Weronika Berniak (obec-
nie 10 l.) ma predyspozycje do gimnastyki artystycznej, 
rodzice bez wahania zapisali córkę na zajęcia. Okazało 
się to strzałem w dziesiątkę – Weronika od stycznia 2011 
roku startuje jako reprezentantka krakowskiego Pol-
skiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w zawo-
dach w Polsce i za granicą, odnosząc pierwsze sportowe 
sukcesy. W ubiegłym roku w marcu zdobyła 3. miejsce 
na Międzynarodowym Turnieju im. Krystyny Gieorgew 
(w tym roku – również w marcu – utrzymała się na tej po-
zycji), w czerwcu stanęła na 1. miejscu podczas między-
narodowych zawodów w Budapeszcie, a w październiku 
zajęła 2. miejsce na międzywojewódzkich mistrzostwach 
młodziczek. Do tegorocznych sukcesów można zaliczyć 
2. miejsce w marcowych Otwartych Indywidualnych Mi-
strzostwach Krakowa, drużynowe Mistrzostwo Polski 
w Gimnastyce Artystycznej w maju oraz złoto w Hisz-
panii wywalczone w kwietniu. Dyplomy, które zdobyła 
Weronika, już teraz zapełniają gruby segregator.  

Jej główną trenerką jest pani Katarzyna Borgiasz, 
z którą dziewczynka przygotowuje i ćwiczy układy. 
– Najpierw pani Kasia szuka dobrej muzyki – mówi We-
ronika. – Potem wymyśla początek układu, dokłada pozy, 
skoki szpagatowe, itd., co jest trudne i zajmuje dużo cza-
su, bo trzeba wszystko dopasować do muzyki. Cały układ 
składa się z różnych elementów, które Weronika ćwi-
czy codziennie na zajęciach oraz dwa razy w tygodniu 
na akrobatyce (z panią Katarzyną Pakiełą)  i balecie 
(z panią Justyną Bubką). – Teraz ćwiczę głównie rzuty, 
bo czasem mi jeszcze nie wychodzą – mówi młoda gim-
nastyczka. – Polega to na tym, że podrzucam obręcz lub 
skakankę, robię obrót albo przewrót i muszę złapać przy-
bór z powrotem, tak, żeby nie spadł na ziemię. 

Od grudnia Weronika rozpoczyna trening z piłką, 
po piłce przyjdzie czas na maczugi i układy ze wstąż-
ką – najbardziej widowiskowe i zarazem najtrudniejsze. 
– Układ trwa półtorej minuty, ale w trakcie występu cór-
ki podczas zawodów te kilkadziesiąt sekund rozciąga się 
w nieskończoność – mówi mama Weroniki, pani Anna 
Berniak. – Zauważyłam, że im dłużej córka trenuje, tym 
bardziej to z mężem przeżywamy. -  Czuję tremę przed każ-
dym występem – przyznaje szczerze Weronika. – Ale też 
zdaję sobie sprawę, że mam wsparcie rodziców i publicz-
ności, a to pomaga w skupieniu. 

Dziewczynka jest uczennicą Szkoły Podstawowej nr 
162, ale już od września będzie uczennicą SP nr 31. – Od 
razu po szkole jedziemy na trening, który trwa ok. 3-4 go-
dzin codziennie – opowiada mama Weroniki. – W zimie 
wstajemy, kiedy jest ciemno i wracamy, kiedy jest ciemno. 
Czasami córka odrabia lekcje w biegu. Pomimo napiętego 
planu zajęć, i Weronika, i jej rodzice są bardzo zadowo-
leni. Anna i Maciek dlatego, że córka znalazła coś, co ją 
interesuje i do czego ma niesamowity zapał oraz ambicje, 
a Weronika – bo lubi to, co robi i ma już nawet konkretne 
plany, kim będzie w przyszłości. – Chcę zostać trenerką 
gimnastyki artystycznej, jak moja trenerka pani Kasia lub 
nauczycielką wf-u – zdradza. – Jeżeli mi nie wyjdzie, to 
będę projektantką mody. Ale na razie ambitne plany mło-
dej gimnastyczki znajdują pełnię realizacji w czasie naj-
ważniejszych konfrontacji sportowych. Na XVIII Ogól-
nopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w sportach halowych 
i letnich, odbywającej się w czerwcu tego roku w Wielicz-
ce, Weronika Berniak zdobyła Wicemistrzostwo Polski 
w wieloboju oraz złoty medal w układzie ze skakanką.

Małgorzata CzeKaj

zdjęcia: z archiwum rodzinnego państwa Berniaków

– jak z perspektywy czasu ocenia Pan występ naszej 
reprezentacji na piłkarskich mistrzostwach europy? 
Czy było tak tragicznie, jak czują kibice, czy raczej cał-
kiem przyzwoicie, jak sądzi były już trener Franciszek 
Smuda?

– Było źle z racji tego, 
że w każdym meczu nasz 
zespół grał 45 minut za-
miast 90 i nie wytrzymy-
wał spotkań kondycyjnie. 
Grupa była najsłabsza 

ze wszystkich, a my zajęliśmy w niej ostatnie miejsce, 
nie wygrywając żadnego meczu i zdobywając zaledwie 
dwa punkty. Boli to tym bardziej, że jako gospodarze 
mieliśmy za sobą publiczność, a nawet sędziowie często 
sprzyjają organizatorom. Nie potrafiliśmy jednak tego 
wykorzystać, byliśmy tak słabi sporto-
wo, że, mimo wspaniałej atmosfery na 
trybunach i gorącego dopingu, efekt 
jest taki, jaki jest. Czyli sportowo ża-
den.

– Komu Pan kibicował, skoro Pola-
kom za długo się nie dało?

– Od początku mistrzostw chciałem 
finału Hiszpania – Niemcy. I byłem 
blisko, ale rozczarowała mnie postawa 
Niemców z Włochami. Natomiast kibi-
cowałem Hiszpanom, bo doceniam piękno ich futbolu 
połączone ze skutecznością, poza tym teraz jest ich czas 
i zasłużyli na obronę tytułu.

– jak ocenia Pan poziom organizacyjny w Krakowie? 
mimo że w naszym mieście nie rozgrywano meczów, 
przygotowało się ono do euro dość solidnie.

– Kraków na pewno stanął na wysokości zadania, nie 
było żadnych wpadek organizacyjnych. Włosi, Anglicy 
i Holendrzy, którzy gościli u nas, deklarowali, że wszyst-
ko im się podoba. Zdało egzamin lotnisko, obiekty, na 
których trenowano, ekipy porządkowe. Powszechne 
było zdziwienie, że tak piękne miasto nie miało możli-
wości goszczenia najlepszych zespołów podczas rozgry-
wek. Muszę przyznać, że w pewnym sensie brak wpadek 
nawet mnie zaskoczył, nie do końca chyba doceniłem 
możliwości wszystkich naszych służb. Zaskoczył on rów-
nież Anglików, pamiętamy przecież, jak prasa brukowa 
naśmiewała się z Krakowa, a potem musiała to wszystko 
odwoływać. Pozostaje tylko przyklasnąć i walczyć o dal-
sze wielkie imprezy.

– No właśnie, czy poprzez euro otworzyły się jakieś 
nowe możliwości dla Krakowa? Co może on teraz zy-
skać?

– Budowana jest już hala w Czyżynach i Kraków ma 
dostać organizację finałowej fazy mistrzostw świata 
siatkarzy, jak również mistrzostw Europy w piłce ręcz-
nej. Niestety, z obiektami piłkarskimi może być gorzej. 
Mamy za to dobrą bazę hotelową, co też jest ważne – 
w końcu UEFA, kiedy przyjechała do Krakowa, spraw-
dzała przede wszystkim, czy są miejsca, gdzie można 
właściwie ugościć działaczy i piłkarzy.

– Niedawno zakończyły 
się igrzyska olimpijskie 
w londynie. Czy, z Pana 
obserwacji, wzbudzały 
one tak duże emocje jak 
euro, czy to raczej piłka 

nożna uznawana jest, mimo wszystko, za nasz sport 
narodowy?

– Przeczytałem niedawno, że sprzedaż dużych te-
lewizorów wzrosła przed Euro o 20-50%, a po mi-
strzostwach wcale nie wyhamowała. Można z tego 
wnioskować, że ludzie nastawiali się na oglądanie olim-
piady i o ile piłka wodna czy szermierka nie przykuły 
raczej uwagi w naszym kraju, o tyle występy Agnieszki  
Radwańskiej czy siatkarzy gromadziły już przed telewi-
zorami miliony.

– Niestety, to właśnie agnieszka radwańska i siat-
karze okazali się największymi naszymi przegranymi. 
w czym można upatrywać przyczyn ich porażek?

– Ciężko to jednoznacznie ocenić. Agnieszka naj-
prawdopodobniej podeszła do swojego meczu niewy-
starczająco skoncentrowana, traktując olimpiadę jak 
jeden z wielu turniejów, w których bierze udział, a nie 
wyjątkową imprezę, odbywającą się raz na cztery lata. 
Poza tym trafiła akurat na mocną rywalkę i w starciu 
z nią zabrakło tej koncentracji i determinacji, jaką pre-
zentowała podczas turnieju wielkoszlemowego.

– a czy w przypadku siatkarzy forma przyszła za 
wcześnie – na ligę Światową zamiast na igrzyska?

– Chyba tak, bo ciężko jest utrzymać dwa szczyty for-
my. U nas ten szczyt przyszedł właśnie na Ligę Świato-
wą, którą wiele drużyn (chociażby Rosjanie) potrakto-
wało ulgowo. Poza tym olimpiadzie towarzyszyły dość 
forsowne treningi i być może to był błąd, może należało 
naszym siatkarzom dać trochę odpocząć, biorąc pod 
uwagę częstotliwość meczów. Niewykluczone też, że 
Polacy poczuli się zbyt pewni siebie – jechali przecież 
jako faworyci, zwycięzcy Ligi Światowej, wszyscy mieli 
się ich bać. Tymczasem igrzyska rządzą się swoimi pra-
wami i każde rozstrzygnięcie jest możliwe, o czym nasi 
zawodnicy boleśnie przekonali się już w meczu z Au-
stralią.

– Kto Pana zdaniem, jako eksperta i kibica, sprawił 
w londynie największą pozytywną niespodziankę?

– Myślę, że w gronie kandydatów do złotego meda-
lu nie było Adriana Zielińskiego i on 
jest dla mnie bohaterem numer jeden. 
Trzeba przyznać, że jego rywalizację 
w podnoszeniu ciężarów rozegrano po 
mistrzowsku i było to złoto zwyciężo-
ne głową, odpowiednim rozłożeniem 
podejść. Przeciwwagą tego okazało się 
rozdysponowanie ciężarów w rwaniu 
dla Marcina Dołęgi.

Spokojem i pewnością siebie zaim-
ponowała mi też Anita Włodarczyk. 

Jej konkurencja zawsze jest dość nerwowa, tymczasem 
rzucała bardzo pewnie, świadoma swojej siły i niewiele 
zabrakło do tego, aby zdobyła złoty medal. Duży szacu-
nek dla niej.

– w międzyczasie w Krakowie odbył się finał Tour de 
Pologne. osobiście spotkałam się głównie z opiniami, 
że przez tę imprezę w mieście były ogromne utrudnie-
nia komunikacyjne, niewiele osób doceniało jej rangę 
i prestiż. jak Pan to ocenia?

– Organizatorzy na 
pewno będą się bronić 
i ja też będę ich bro-
nić – nie da się w inny 
sposób pokazać przez 
godzinę lub dłużej ko-
larstwa na antenie TVP 
czy Eurosportu. Ważne 
wyścigi organizowane 

są również w innych wielkich miastach, chociażby na 
Polach Elizejskich w Paryżu, i potrafią one jakoś ten 
paraliż przetrwać. Zwłaszcza, że jesteśmy już przyzwy-
czajeni do nieustających korków w naszym mieście. Nie 
demonizowałbym tego na pewno; chwała Czesławowi 
Langowi, że chciał kończyć Tour de Pologne właśnie 
w Krakowie, gdyż finał zawsze przyciąga uwagę, nie tyl-
ko w Polsce.

– wracając jeszcze do euro, czy jako redakcja kra-
kowska zarejestrowaliście jakieś wyjątkowe momenty 
z udziałem piłkarzy lub kibiców?

– Za taki wyjątkowy moment można uznać sku-
pienie i przerażenie widoczne na twarzach piłkarzy 
z Anglii i Holandii podczas ich wizyty w obozie Au-
schwitz-Birkenau czy Fabryce Schindlera. Do tej pory 
to było dla nich jak wykopaliska, a tutaj mieli okazję 
zmierzyć się z trudną rzeczywistością. Z bardziej przy-
jemnych wydarzeń – spore zdziwienie Holendrów, kie-
dy na ich treningu w Krakowie pojawiło się 20 tysięcy  
kibiców.

– w Polsce jest wielu młodych chłopców, którzy sta-
rają się, chcieliby zostać kiedyś gwiazdami piłki, a jed-
nak nie mogą się przebić poza rozgrywki młodzieżowe 
(nawet jeśli odnoszą w nich sukcesy). z czego, Pana 
zdaniem, może to wynikać?

– Problem może wynikać z tego, że kluby często nie 
sięgają po młodych. Menedżerowie oczekują natych-
miastowych wyników i sądzą, że osiągną je, wykładając 
spore pieniądze na piłkarzy z zagranicy, którzy są star-
si, bardziej znani, teoretycznie lepsi. Młodzież, która 
odnosiła sukcesy w swojej kategorii wiekowej, nie ma 
szansy grać z seniorami i przez to się nie rozwija. Jako 
przykład można tu podać Pogoń Szczecin, która w se-
zonie 2006/2007 miała w swoim składzie jedenastu Bra-
zylijczyków.

– Na koniec proszę powiedzieć jeszcze, jaka jest Pana 
ulubiona dyscyplina sportu?

– Zdecydowanie piłka nożna, którą interesuję się od 
wielu lat. Sam kiedyś trochę grałem, niestety z różnych 
przyczyn nie mogłem tego kontynuować. Ale jest to na 
pewno moja ulubiona dyscyplina.

rozmawiała: BarBara BąCzeK

Echa imprez sportowych okiem eksperta
Rozmowa z ANDRZEJEM AUGUSTYNKIEM, dziennikarzem sportowym TVP Kraków, mieszkańcem Podgórza

 10-letnia WERONIKA BERNIAK 
zdobywa mistrzowskie tytuły

Skoki, piruety i szpagaty
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obchodząc jubileusz 800-lecia Bieżanowa, nie wy-
pada nie wytłumaczyć się z pamiętnej daty 11 maja 
1212 roku, symbolicznie przyjęto ją bowiem za począ-
tek istnienia nazwy i historii miejscowości. 

W archiwum Miasta Krakowa znajduje się doku-
ment pisany tzw. legat testamentowy, sygnowany licz-
nymi pieczęciami i będący niezwykle cennym świad-
kiem historii. Na   plakacie okolicznościowej wystawy 
przedstawiono go w całej okazałości. Jest to oczywiście 
dokument sporządzony po łacinie. Dowiadujemy się 
z niego o rycerzach, biskupie, kanonikach, urzędni-
kach książęcych, koligacjach i emocjach rodzinnych, 
perspektywicznych i ugodowych rozstrzygnięciach spo-
ru. Jest też to, co najważniejsze –  pojawia się pisana 
nazwa Bieżanów. 

Domniemać jednak należy, że historia miejscowości 
musi być o wiele starsza niż 8 stuleci. Jak daleko sięga? 
Wykopaliska prowadzone w latach 90-tych na okolicz-
ność planów budowy autostrady prowadzone w okolicy 
węzła wielickiego i dalej na wschód. potwierdziły ist-
nienie zasiedlenia tych terenów już w epoce kamienia. 
Odnaleziono też ślady osadnictwa, pochodzące w zde-
cydowanej większości z wczesnej epoki żelaza (kultura 
łużycka) i okresu nowożytnego. Ponadto odkryto także 
kilkadziesiąt obiektów z okresu rzymskiego i z okresu 
epoki brązu. (...)

Wracając do zapisu testamentowego zwraca uwagę 
doniosłość i piękny styl. Oto rycerz Radwan uznając 
swój błąd, naprawia go... po rycersku!

Odpis dokumentu:
1212, 11 maja w Krakowie

„Radwan, zawierając 
z Pakosławem, kanoni-
kiem krakowskim i z jego 
siostrą wdową po Raci-
borze, układ w sprawie 
sukcesji po zmarłym, zrze-
ka się na rzecz wdowy po 
Raciborze roszczeń do wsi 
Bieżanów. Niech wszyst-
kim żyjącym w chwili 
obecnej i w przyszłości 

będzie wiadome, że ja Radwan (w czasie układów) z Pa-
kosławem, kanonikiem krakowskim i jego siostrą, kiedyś 
żoną mojego starszego brata Raciborza, w związku ze 
spadkiem, który wymieniony powyżej małżonek, mój brat 
Racibor, tak za życia jak i po śmierci na nią przeniósł, 
chciałem obalić legat uważając, że został on uczyniony 
z moją szkodą. Wskutek tego powstał pomiędzy nami 
spór. Załatwiłem go w taki sposób, że dla dobra i spo-
koju z tego względu, żeby zbożna darowizna częściej już 
wspomnianego mojego brata nie była daremna, zrzekłem 
się zbożnie i dobrowolnie na rzecz jego żony pretensji do 
wsi, która nazywa się Besanowo, na takich warunkach, 
że ona sama (żona) Racibora będzie posiadała nieprze-
rwanie ową wieś Bieżanów z tytułu prawa do dziedzicze-
nia, bez zmiany tegoż z biegiem lat, lub też ten (będzie 
posiadał) któremu ona ją (wieś) sama da. I niechaj ani 
mnie ani mojemu potomstwu nie będzie wolno go póź-
niej cofnąć. Świadkami tej rzeczy są: kasztelan krakow-
ski Goworek, zarządca dworu Bozanta z trzema synami 
Świętosławem, Filipem i Domosławem. Dobrogost (...) 
Aby zatem ta umowa miała nienaruszoną na zawsze 
trwałość, uznałem za rzecz godną zabezpieczyć ją mocą 
pieczęci księcia, biskupa kościoła, oraz baronów. Doko-
nano tej naszej umowy w Krakowie w roku 1212 od wcie-
lenia Pańskiego, 11 maja za panowania w Krakowie naj-
znakomitszego Księcia Leszka, gdy zarządzał kościołem 

pan biskup Wincenty, wojewodą był Pakosław, zarządcą 
dworu Goworek (...).” 

Warto ten dokument znać. Jak w praktyce ustano-
wione wówczas prawo zadziałało? Można określić, że 
w sposób „zbożny”. Wdowa po Raciborze przekazała 
majątek kanonikowi Kapituły Krakowskiej, wymie-
nionemu w dokumencie Pakosławowi i od tego czasu 
przez ponad pięć wieków Bieżanów stanowił własność 
Kapituły Krakowskiej.

Stanisław Kumon
PS.
W Bieżanowie i w Krakowie nazwisko Radwan  jest 

bardzo popularne. Kto wie, może to potomkowie ryce-
rza z Bieżanowa? Czytelników zachęcamy do odwie-
dzenia portali internetowych, skąd zaczerpnąłem po-
wyższe informacje i gdzie znajdziemy wiele niezwykle 
interesujących materiałów zarówno historycznych, jak 
i współczesnych. Będą też zapowiedzi i sprawozdania 
z obchodów Jubileuszu, fotogaleria, regulaminy i wy-
niki konkursów.  

www.800latbiezanowa.pl 
www.biezanow.pl

Gazety do biblioteki!
Zastanawiam się, kto decyduje o wyborze gazet i cza-

sopism dostępnych w bibliotekach publicznych? Dlaczego 
założono, że krakowianie mają czytać ZNANĄ GAZE-
TĘ OGÓLNOPOLSKĄ, a nie regionalny „dziennik” czy 
„krakowską”? To samo dotyczy tygodników.... Przy okazji 
warto by rozpropagować akcję przynoszenia do biblioteki 
przeczytanych popularnych czasopism zamiast wyrzuca-
nia do śmietnika.

Pozdrawiam,
(RAV)

od red.:
Popieramy Pana apel. Czytelnicy naszych bibliotek 

powinni mieć dostęp do pełnego spektrum prasy, trze-
ba im w tym dopomóc. Zanośmy do bibliotek przeczy-
tane czasopisma!

Klub Twórców Polskiego Przemysłu 
Kablowego przy Tele-Fonika Kable
Klub powstał z inicjatywy byłych pracowników prze-

mysłu kablowego przy klubie kombatantów rP: apo-
linarego Kozuba, mariana Kięczkowskiego, jerzego 
Bigaja, Tadeusza Czaka, władysława Stryjskiego, wła-
dysława lendy, juliana Niechaja.

Do klubu należą byli pracownicy Krakowskiej Fabry-
ki Kabli, zamieszkujący osiedla: Kablowskie, Wola Du-
chacka, Prokocim Stary i Nowy, Bieżanów, z Wieliczki, 
a także z innych regionów miasta Krakowa.

mamy swoją siedzibę przy ulicy wielickiej 114, w bu-
dynku byłego przedszkola, a potem mieszczącego ośro-
dek szkolenia Fabryki Kabli, którego jedno skrzydło 
zajmowała zakładowa przychodnia zdrowia przy KFK. 
Spotkania odbywają się w każdą środę o godz. 11 – przy 
kawie, herbacie i ciasteczkach, ale nie polegają one tyl-
ko na wspomnieniach, organizowane są także spotkania 
wyjazdowe, podczas których spotykamy się w ogrodach 
działkowych. Spotkania są urozmaicane przez zaprasza-
nych gości, ludzi którzy pełnili odpowiedzialne funkcje 
we władzach miasta, w szpitalach i na uczelniach, opo-
wiadają o ciekawych wydarzeniach ze swojego środo-
wiska pracy. Wiele spotkań wyjazdowych odbywa się 
w muzeach i innych ciekawych godnych poznania miej-

lo kal ne Fo rum  email: wiadomosci.krakow@wp.pl   lo kal ne Fo rum

Jak to z Bieżanowem było
scach, np. Muzeum w Sukiennicach, muzeum związane 
z krakowskim Gettem, Muzeum Schindlera, Muzeum 
w Zamku  Niepołomickim, w Pieskowej Skale, Muzeum 
Armii Krajowej. Tradycją jest, że po zwiedzaniu muze-
ów spotykamy się w kawiarniach lub restauracjach i przy 
kawie, herbacie i ciastku dzielimy się uwagami oraz spo-
strzeżeniami na temat zwiedzanych miejsc.

Klub współpracował przy organizacji obchodów jubi-
leuszowych 75-lecia i 80-lecia zakładu.

Dzięki współpracy z Tele-Foniką opracowano wy-
dawnictwa „Polski Przemysł Kablowy”, jubileuszowe 
wydawnictwa „75 i 80 lat Krakowskiej Fabryki Kabli”, 
a także „Trzy pokolenia”, zawierające krótki opis pra-
cowników Krakowskiej Fabryki Kabli. Spotkania są 
urozmaicane obchodami dni imienin lub urodzin człon-
ków, a członkowie biorą udział w ostatnim pożegnaniu 
byłych pracowników KFK.

Działalność Klubu może być prowadzona dzięki 
przychylności prezydenta Tele-Foniki, wspaniałego 
przedsiębiorcy Bogusława Cupiała.

Tekst opracował: ryszard Galos,
były mistrz działu mechanicznego  

Krakowskiej Fabryki Kabli,  
jeden z najaktywniejszych członków Klubu

oddajemy do Państwa rąk już 200. numer mie-
sięcznika „wiadomości”. w przeciągu lat 1995 – 2012 
jego chronologia może nie zawsze była płynna, a pro-
blemów było tyle, co w każdym polskim domu, nie-
mniej jedno jest pewne i niezmienne – służymy naszej 
lokalnej społeczności, bierzemy aktywny udział w bu-
dowaniu jej tożsamości tak współczesnej, jak i histo-
rycznej, a naszą dewizą jest niezależność dziennikar-
ska. obejmujmy zasięgiem znacznie większy obszar 
niż na początku, mamy większy nakład i utrzymujemy 
jego bezpłatną dystrybucję, jesteśmy trwale wpisani 
w krajobraz Podgórza. mamy nadzieję, że co miesiąc 
dostarczamy Państwu ciekawej lektury.

jaroSław KajdańSKi

200. numer 
„WIADOMOŚCI”


