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Od redaktora

Trzy grosze
RELATYWISTYCZNE SĄDY. Po opublikowaniu 

w majowym nr. „W” przedruku znakomitego artykułu 
red. Zbigniewa Bartusia pt. „Skąd w nas tyle bezdusz-
ności?” [www.wiadomoscipodgorze.pl] – naszła mnie 
spóźniona refleksja. Artykuł korespondował m.in. z nie-
zrozumiałym wyrokiem sądu na rodzinie Bajkowskich 
z Kurdwanowa (o czym pisaliśmy na bieżąco). Autor ar-
tykułu dawał przykłady bulwersujących wyroków, gdzie 
sąd nie rozpoznawał prawdziwie sytuacji, działał nad-
gorliwie i ślepo wg kodeksów – w efekcie ferując rażącą 
niesprawiedliwość. Ale to tylko jedna strona problemu, 
bowiem sądy wydają w Polsce także wyroki skandaliczne 
w innych sytuacjach, jak np. uniewinnienie Stanisława 
Kociołka, współsprawcę tragicznych Wydarzeń Grudnia 
1970 r na Wybrzeżu, takie też łaskawe i współczujące 
decyzje dla zbrodniczego gen. Jaruzelskiego i jego spółki, 
czy wyroki w głośnych aferach łapówkarskich na szczy-
tach władzy, lub niedawny przykład umorzenia sprawy 
o posiadanie narkotyków przez znaną piosenkarkę. 
Przykładów, niestety, jest wiele. Wynika z nich jedno: 
im kto bliżej władzy, tym bardziej bezkarny. I to władzy 
wysługują się polskie sądy, odbijając swoją frustrację 
i mierność na przeciętnych obywatelach, bo za to „nic im 
nie grozi”. Oczywiście, to zależy od ludzi, bo za togami 
kryją się przecież nasi współobywatele. Niektórzy z nich 
to ludzie nie tyle „bezduszni”, co dyspozycyjni, zależni, 
pazerni i tchórzliwi. Jak w filmie „Układ zamknięty” – 
gdzie popapraniec w todze „jeździł” sobie z całą surowo-
ścią, a nawet okrucieństwem po ofierze, aby odreagować 
własne czołganie się przed „układem”, który zapewnia 
jemu i jego rodzinie „godne życie”. I tu pora na zasad-
nicze pytanie: w którym momencie naszego niby wolne-
go i demokratycznego państwa „prawo przestało prawo 
znaczyć, a sprawiedliwość – sprawiedliwość”. 

BEZPIECZNIEJ NA PAPIERZE. Ale na sądach 
nie kończy się nasz kulawy wymiar sprawiedliwości, on 
zaczyna się na policji, która przegrywa ze światem prze-
stępczym... kondycyjnie. Można porównać sprawność fi-
zyczną przeciętnego policjanta czy strażnika miejskiego 
z przeciętnym kibolem. Wprawieni na siłowniach, wal-
kach ulicznych i stadionowych – mają naprzeciw siebie 
niedoinwestowane i niedofinansowane służby. Łatwiej 
złapać emerytkę handlującą oscypkami niż bandytów 
z maczetami i na szybkich motocyklach. Można iść na 
skróty i łatwiznę (co ma miejsce) podając odpowiednio 
zredagowane statystyki, z których zawsze ma wynikać, 
że jest coraz lepiej, czyli bezpieczniej. A tym bardziej, 
gdy policja czy straż miejska ma na siebie zarabiać, czyli 
wlepiać jak najwięcej drogich mandatów. Na to głównie 
skierowana jest ich czujność.

MOJE – TWOJE. Myślenie i działania stadne jest 
u nas silniejsze od działania racjonalnego i propań-
stwowego. Jasiu ze swoją drużyną nie poprze planu 
działania Kazia i jego drużyny – bo nie, bo to nie jego 
plan, czyli nie jego partyjny interes. Obowiązuje ponad 
wszystko „lojalność”, a lojalność i Jasiu, i Kaziu, i Ry-
siu, i wielu innych im podobnych „patriotów” pojmuje 
tylko jako lojalność wobec jego osoby na czele stada, 
a nie jako lojalność wobec państwa i zasad, które daw-
niej brzmiały krótko i dumnie: „Bóg, honor, ojczyzna”. 
Dlatego jest jak jest, czyli jest Polska, a jakby jej nie 
było.

jaroSław KajdańSKi

Kaplica została otwarta 
dzięki staraniom Kongresu 
Polonii w USA 11 grudnia 
1965 r., wraz z otwarciem 
Uniwersyteckiego Szpitala 
Dziecięcego w Prokocimiu. 

Władze PRL miały 
jednak inne plany w sto-
sunku do kaplicy niż 
sprawowanie tam kultu. 
Pomieszczenie było prze-
znaczone głównie na cele 
dydaktyczne, na pokazy 
filmów, wystawy i zebra-
nia. W 1971 r. o przywró-
cenie kaplicy funkcji reli-
gijnych apelował do władz 
komunistycznych kardynał Karol Wojtyła, ówczesny arcy-
biskup metropolita krakowski. Dopiero jednak sierpniowe 
protesty ,,Solidarności” umożliwiły sprawowanie praktyk 
religijnych w kaplicy. 1 września 1981 r. kaplica zosta-
ła w pełni udostępniona dla pacjentów i pracowników, 
a opiekę nad nią objęły, pracujące tam jako pielęgniarki, 
Siostry ze Zgromadzenia św. Józefa. W 1986 r. w ołtarzu 
została umieszczona kopia obrazu Matki Bożej Nieustają-
cej Pomocy, którą wykonało małżeństwo Krystyna Gaber-
-Czop i Zbigniew Czop z Krakowa. Uroczystość poświęce-
nia obrazu odbyła się 22 czerwca 1986 r. w Sanktuarium 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy ul. Zamoyskiego, 
a przeniesienie do kaplicy szpitalnej nastąpiło 25 czerwca 
tegoż roku. Od 1995 r. opiekę duszpasterską nad kapli-
cą, oraz chorymi dziećmi, sprawuje Zgromadzenie Księży 
Najświętszego Serca Jezusowego. 12 września 2001 r., sta-
raniem ks. Lucjana Szczepaniaka SCJ, kapelana szpitala, 
słynący łaskami obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
został ukoronowany koronami biskupimi przez kardynała 
metropolitę krakowskiego Franciszka Macharskiego. Była 
to pierwsza w historii kościoła koronacja obrazu w sanktu-
arium szpitalnym. 

W przeszklonej ścianie kaplicy od strony wschodniej 
znajduje się witraż Hymn stworzenia zwany też Pieśnią 
słoneczną, wykonany w 1965 r. w USA z przeznaczeniem 
do okna kaplicy. Na witrażu został zobrazowany hymn św. 
Franciszka z Asyżu na cześć Pana Boga. W górnej części 
witraża Patriarcha braci mniejszych przedstawiony jest 
w habicie zakonnym. Na rękach świętego widnieją stygma-
ty jako dowód zjednoczenia z Jezusem Chrystusem i świa-
dectwo akceptacji Jego stylu życia. W części środkowej 
– Jezus Chrystus ze złotą aureolą na głową, w którą wpi-
sany jest krzyż – zapowiedź męczeństwa, unosi w górę rękę 
w geście błogosławieństwa. Obok Anioł wskazuje dłonią na 
znajdujące się nad Jezusem fragmenty hymnu: „O NAJ-
WYŻSZY, WSZECHMOCNY PANIE BOŻE, TOBIE 
NALEŻY SIĘ HONOR, POCHWAŁA I WSZELKIE 
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO. GLORIA”. 

Poniżej wszechświat został przedstawiony w postaci 
Czterech Żywiołów, oraz Słońce i Księżyc:

Siostra Ziemia to kobieta w wieńcu na głowie i suk-
ni z owoców i kwiatów. Towarzyszą jej bawiące się obok 
dzieci. Brat Ogień – to płomień, od którego chłopiec zapala 
pochodnie. Siostra Woda – to płynący strumień, a nad nim 

dwóch chłopców: jeden 
łowi ryby, drugi puszcza 
łódkę. Brat Wiatr – to po-
dmuch unoszący w górę 
czerwony latawiec. Siostra 
Słońce – to złocisty krąg na 
niebie. Siostra Księżyc – to 
kobieta w niebieskiej sukni 
ozdobionej złotymi gwiaz-
dami. Wśród nich błyszczy 
gwiazda betlejemska. Pod 
nią Maryja i Józef pochyla-
ją się nad małym Jezusem 
leżącym w żłobie. Obok, 
w cieniu nocy, widnieje 
modlący się chłopiec. 

Na witrażu została 
przedstawiona również Siostra Śmierć. To kobieta w bia-
łej sukni i czarnej chuście ozdobionej białymi gwiazdami, 
wyciągająca ciepły szal do przestraszonego dziecka, które 
prowadzi do niej Anioł. 

Jak informuje napis umieszczony poniżej, witraż został 
wykonany w następującej intencji :

„KU WIĘKSZEJ CHWALE BOGA, ORAZ W UCZ-
CZENIU ŚWIĘTEJ PAMIĘCI BŁ. BOGUMIŁA PORAYA,  
ARCYBISKUPA GNIEŹNIEŃSKIEGO + 1182”.

Do 2000 r. dolne kwatery okien wypełniały przeźroczyste 
szyby. Obecnie wypełnia je imitacja witraża, na którym zo-
stała przedstawiona scena ze Starego Testamentu: Wygna-
nie z Raju. Praca została zaprojektowana i wykonana przez 
panią Elżbieta Szoniec. 

Grażyna Fijałkowska 
radna Miasta Krakowa  

i Dzielnicy XII Bieżanów Prokocim

Za informację dziękuję ks. dr. hab. nauk teol.  
Lucjanowi Szczepaniakowi 2010 r.

Źródło: 
Franciszek z Asyżu (Pieśń słoneczna, albo pochwała stwo-

rzeń) W: Nasi świeci patroni …, s. 71- 73.
Szewczyk B., Korony w dziecięcym szpitalu. „Gość Nie-

dzielny”, dodatek krakowski, 30 września 2001 r.
 

Kaplica Najświętszej Marii Panny Nieustającej Pomocy
w dziecięcym Szpitalu Uniwersyteckim w Prokocimiu

O projekcie rewitalizacji os. Piaski Nowe pisaliśmy 
w marcowym nr. „Wiadomości” (www.wiadomoscipod-
gorze.pl). Projekt nazwany „Ogrody osiedla Piaski Nowe 
– sztuka nieustających przemian” realizowany jest przez 
Stowarzyszenie „Gospodarne Osiedle”, którego głównym 
animatorem jest Ewa Gaj.

Społeczna akcja przyniosła efekt w postaci urozmaiconej 
rabaty kwiatowej przy sklepie „Stokrotka”. Co sobotę spo-

łecznicy zbierają się, aby podlewać i plewić swoją uprawę, 
przy której zatrzymują się zadowoleni mieszkańcy.

Nie próżnują także władze spółdzielni mieszkaniowej, które 
po drugiej stronie pawilonu przy ul. Łużyckiej zadbały o skwer 
rekreacyjny, a w obrębie pawilonu o nasadzenie nowych roślin.

Im więcej takich wzajemnych projektów, tym bardziej 
zyskują mieszkańcy.

Tekst i foto: (Kaj)

Widoczne na zdjęciu trzy piękne dęby przy ul. Sławka nie 
są niestety wpisane do rejestru pomników przyrody, a zda-
niem radnych dzielnicy XI powinny być objęte ochroną. 

Tak jak i starodrzew na Starym Kurdwanowie wokół 
dawnego dworu i folwarku przy ul. Łężce, parkowe drzewa 
przy przedszkolu przy ul. Przykopy, drzewa przy ul. Do-
bczyckiej czy oczywiście starodrzew parku Duchackiego. 

Wydział Kształtowania Środowiska UMK odpowiedział 
radnym, że za pomniki przyrody uznano 7 dębów szypuł-
kowych na terenie parku podworskiego przy ul. Podedwo-
rze, a także 4 dęby szypułkowe na os. Pod Dębami (gdzie 
ten sam Wydział wydał w tym roku zgodę na bulwersują-
cą „pielęgnacyjną przycinkę”), a także 4 dęby, 2 jesiony 
i 1 lipę w okolicy przedszkola przy ul. Estońskiej, czyli 
w rejonie parku Duchackiego.

Inwentaryzacja starodrzewu pod kątem kwalifikacji do 
miana pomnika przyrody odbędzie się z początkiem roku, 
czyli na początku sezonu wegetacyjnego. 

Tekst i foto: (Kaj)

Pomniki przyrody

Przybywa zieleni na Piaskach Nowych

Od wakacji została uruchomiona filia nr 1 Podgórskiej 
Biblioteki publicznej na os. Nowy Bieżanów. Z pawilonu 
przy ul. Aleksandry przeniesiono ją do ZSO nr 12 przy 
ul. Telimeny 9.

Biblioteka na Telimeny
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Nikogo z nich życie nie rozpieszczało. Każdego dnia 
zmagają się z różnymi trudnościami, lecz udowadnia-
ją, że mimo fizycznej niepełnosprawności można być 
aktywnym, realizować swoje pasje, a także pomagać 
innym.

W świecie muzyki
Zbliżając się do Klubu Osiedlowego „Wola Duchac-

ka” przy ul. Malborskiej, słyszę dźwięki muzyki i moc-
ny, wyćwiczony głos śpiewającej nastolatki. To Zuzia 
– jedna z uczennic GRAŻYNY NAZARKO, której na-
uczycielka już teraz wróży karierę na scenie. – Zuzia 
jest uzdolniona zarówno wokalnie, jak i aktorsko, trze-
ba jej tylko dobierać odpowiedni repertuar 
i wydobywać z niej to, co najlepsze – mówi 
pani Grażyna. Ona sama od urodzenia 
jest niewidoma, ale nie przeszkadza jej to 
w dzieleniu się z innymi swoją pasją, jaką 
jest muzyka.

Zanim zaczęła pracować w Klubie 
Osiedlowym „Wola Duchacka”, uczyła 
śpiewu w Młodzieżowym Domu Kultury 
przy ul. Beskidzkiej. Obecnie pod swoją 
opieką ma sześć solistek w wieku od 9 do 
18 lat – o wszystkich wypowiada się bardzo 
pozytywnie (zarówno o ich talencie, jak 
i motywacji); niestety przyznaje, że w tej 
branży ciężko jest obecnie osiągnąć praw-
dziwy sukces. – Są co prawda różne progra-
my, takie jak „X Factor” czy „The voice of 
Poland”, dzięki którym wielu osobom udało 
się zaistnieć. Zawierają one w sobie jednak 
duży aspekt komercyjny i jeśli ktoś nie ma siły 
przebicia albo nie zostanie w odpowiednim 
momencie zauważony, czasem kończy się na 
jednorazowym fajerwerku. 

Grażyna Nazarko jest z wykształcenia muzykolo-
giem, studia ukończyła na Uniwersytecie Jagielloń-
skim, a muzyka towarzyszy jej od szkoły podstawowej. 
Sama raczej rzadko udzielała się na scenie, bliższy jej 
sercu był aspekt pedagogiczny. Czy jej zdaniem śpiewu 
można się nauczyć, czy też trzeba się urodzić z talen-
tem? – Trudne pytanie… Na pewno można sobie wyrobić 
warsztat, ale będzie to tylko warsztat, zresztą podobnie jak 
w przypadku gry na instrumencie. Natomiast trzeba mieć 
jeszcze w sobie to „coś”, żeby być prawdziwym artystą 
w swojej dziedzinie. Są na naszej scenie muzycznej i tacy, 
którzy nie mają ani zbytniego talentu, ani warsztatu, ale za 
to dużą siłę przebicia.

Pani Grażyna urodziła się w Krakowie, aczkolwiek 
przez pewien czas podróżowała między Krakowem 
i Radomiem, gdzie mieszkali jej rodzice. Niepełno-
sprawność pogłębiała się u niej wraz z wiekiem. – Jako 
dziecko rozpoznawałam jeszcze kontury, a nawet kolory 
przy świetle słonecznym, jasności dnia. Wieczorami pi-
sałam przy żarówce, na papierze w linie, dodatkowo po-
ciągnięte tuszem przez mamę. W Radomiu chodziłam 
trzy lata do szkoły podstawowej, następnie ze względu na 
muzykę (w Radomiu nie podjęto się mnie uczyć), przenio-
słam się do Krakowa do szkoły dla dzieci niewidomych 
i z wadami wzroku. Liceum i średnią szkołę muzyczną 
znowu skończyłam w Radomiu, a potem wróciłam na 
studia do Krakowa, gdzie już na stałe osiadłam. 

Obecnie mieszka w Prokocimiu Nowym, a swoją pra-
cę bardzo lubi: – Daje mi ona dużo radości, mam dobry 
kontakt z młodzieżą. W MDK na Beskidzkiej mieliśmy 
teatrzyk „Muza”, z którym wystawialiśmy przedstawienia 
dla dzieci nawet w „Grotesce”, zawsze na jakiś cel chary-
tatywny, np. dla chorych na białaczkę. Świetnie radzi so-
bie też z młodszymi dziećmi, czego dowodem jest fakt, 
że ma na swoim koncie prowadzenie zajęć dla przed-
szkolaków. – Wyglądało to tak, że ja programowałam za-
jęcia, prowadziłam je, a panie przedszkolanki pomagały 
w przestrzennym ustawieniu dzieci. Pokazywałam ruchy, 
śpiewałam z nimi, udało mi się nawet nauczyć ich nutek. 
Jako osoba niewidoma musiałam posłużyć się jakąś me-
todą, żeby przekazać dzieciom wiedzę. W tym celu miałam 
przygotowaną tablicę, na niej pięciolinię naklejoną z pa-
sków papieru i wylepiałam z plasteliny nutki – dzieci je 
czytały, rozpoznawały i śpiewały. Dawało im to ogromną 
radość, mnie przy okazji też.  Dodatkowo pani Grażyna 
gra na instrumentach klawiszowych, kilkakrotnie kom-
ponowała także muzykę do dziecięcych przedstawień 
teatralnych. Przez kilka lat prowadziła zespół wokalny 
„Akolada”, z którym jeździła na różne festiwale, a  także 

za granicę – do Pragi, Brna, Wiednia – w ramach pro-
jektu „Mosty między miastami”. 

W wolnych chwilach lubi spotykać się ze znajomymi, 
czytać, oglądać teatr, czasem telewizję. – Staram się uży-
wać ogólnie przyjętych pojęć, dlatego mówię „oglądam”. 
To oczywiste, że osoby niewidome też oglądają, cały czas 
najczęściej jeszcze słuchem, chociaż w Polsce wprowadza 
się już audiodeskrypcję, czyli wszystkie sytuacje wizualne 
są omawiane przez specjalnego lektora, a osoba niewido-
ma słyszy ten opis w słuchawkach. W małych miejscowo-
ściach niestety takich możliwości jeszcze nie ma. 

A w jaki sposób osobie niewidomej udaje się czytać 
książki? – Kiedyś dominowały książki braillowskie. Z tym 
że zajmują one bardzo dużo miejsca, gdyż jeden gruby tom 

dla osoby widzącej (jak np. „Ogniem o mieczem”) to kil-
ka tomów pisanych alfabetem Braille’a. W tej chwili coraz 
bardziej popularne są już audiobooki i e-booki i ja z tego 
korzystam. Mam też komputer z programem mówiącym, 
który monitoruje ekran i wszystkie operacje wykonywane 
przeze mnie. Program ten komunikuje się z syntezatorem 
mowy, dzięki czemu komputer staje się dostępny dla osoby 
niewidomej, podobnie jak podłączone do niego urządze-
nia, takie jak skaner, drukarka zwykła, drukarka brajlow-
ska, klawiatura muzyczna, itp.

Komputer jest obecnie dla pani Grażyny, podobnie 
jak dla większości pełnosprawnych osób, podstawowym 
narzędziem pracy. – Korzystam na co dzień z Internetu, 
wysyłam maile, a jeśli potrzebuję, ściągam pliki muzycz-
ne, zamawiam muzyczne podkłady, dokonuję zakupów 
online. Używam również wyszukiwarek, czytam prasę do-
stępną w Internecie, a nawet słucham radia przez Internet. 
W „zwykłych” czynnościach, takich jak robienie zaku-
pów, pomaga naszej bohaterce pies przewodnik – Fro-
do, którego otrzymała z fundacji z Poznania, szkolącej 
labradory do potrzeb osób niewidomych. Mimo utraty 
wzroku, stara się żyć tak jak wszyscy inni i na nadmiar 
wolnego czasu na pewno nie narzeka. Z uśmiechem 
mówi, że czasem nie zaszkodziłoby, gdyby doba się wy-
dłużyła. – Osoby niepełnosprawne są najszczęśliwsze, je-
żeli nie zauważa się, że z konieczności trochę inaczej one 
funkcjonują. Staram się optymistycznie patrzeć na życie 
i jak najwięcej z niego czerpać, działając przy okazji na 
rzecz innych, chociażby dla rozwoju dzieci i młodzieży. 
Dzięki temu sama mam satysfakcję, że coś robię, mam 
kontakt z ludźmi.

Dla pani Grażyny problemem nie jest nawet samo-
dzielne wykonanie makijażu. A perfekcyjny wygląd 
na pewno nie zaszkodzi podczas wielu festiwali (rejo-
nowych i ogólnopolskich), w których razem ze swoimi 
podopiecznymi ma zamiar uczestniczyć w najbliższej 
przyszłości. Trzymamy kciuki za jak najlepsze wyniki!

Z ludźmi i dla ludzi
PIOTRA RUDNICKIEGO, mieszkającego na Kur-

dwanowie, trudno nazwać domatorem. Jest poetą 
i satyrykiem, przez 10 lat pisał do szuflady. Dopiero 
w 2000 r. wziął udział w Biesiadzie Poetyckiej, orga-
nizowanej przez Zygmunta Adamkiewicza i to wtedy 
jego twórczość ujrzała światło dzienne. – Przeczyta-
łem kilka wierszy i wciągnąłem się w środowisko poetów 
z Kurdwanowa. Tak to się zaczęło i tak trwa do tej pory 
– wspomina. Jego poezję można znaleźć w Internecie 

– na portalach poetyckich oraz na blogu „Limerysta 
za trzysta” ( www.limerystazatrzysta.blogspot.com/). 
Oprócz utworów satyrycznych pisze wiersze liryczne 
i erotyczne, zajmuje się też aforystyką. Woli jednak, 
żeby zamiast poetą nazywano go twórcą. – Poeci to 
dla mnie ludzie, którzy zajmują się poezją zawodowo 
i czerpią z niej korzyści. Dla mnie jedyną korzyścią jest 
satysfakcja, jeśli to, co napiszę, komuś się spodoba – tłu-
maczy. Bardzo lubi wiersze Wisławy Szymborskiej, nie 
przepada natomiast za innym polskim noblistą – Cze-
sławem Miłoszem.

Skąd czerpie inspiracje do swojej twórczości? – Ge-
neralnie z życia. Czasem przyciągnie moją uwagę ktoś 
spotkany na ulicy, czasem jakieś zdarzenie, twarz, która 

mi się rzuci w oczy. Moi koledzy powiedzieliby, że 
Rudnickiego często można spotkać w tramwaju 
z notatnikiem w ręku – mówi z uśmiechem. Nie 
do końca przekonują go nowoczesne formy czy-
telnictwa, takie jak audio- czy e-booki. –  Nie 
ma to jak tradycyjna książka, zapach farby dru-
karskiej, dotyk kartki papieru kredowego.

Pan Piotr kocha zwierzęta, w domu ma psa 
i kota, które, jak twierdzi, może nie żyją w sym-
biozie, ale tolerują się nawzajem. Jest przekona-
ny, że dom bez zwierząt jest domem pustym, 
przyznaje jednak: – Wypełniają pustkę, ale są też 
oczywiście pewnego rodzaju obowiązkiem.

Jest z pochodzenia łodzianinem. Do Krako-
wa przyjechał z konieczności, aby ukończyć stu-
dium masażu przy ul. Królewskiej. W młodości 
przeżył poważny wypadek drogowy, w wyniku 
którego wciąż ma duże problemy ze wzrokiem. 
Ze smutkiem przyznaje, że gdyby nie rodzinne 
znajomości, najprawdopodobniej dzisiaj nie 
widziałby nic. Tymczasem zawód masażysty 
był wówczas jedną z profesji zastrzeżonych dla 
osób niewidomych. Z wykształcenia ekonomi-

sta, pan Piotr nigdy nie miał okazji spróbować sił w swo-
im zawodzie. Od 25 lat pracuje w Instytucie Neurologii 
przy ul. Botanicznej. Jest chiropraktykiem. – Chiroprak-
tyka to bardzo rozległa dziedzina rehabilitacyjna, mająca 
na celu miedzy innymi mobilizację kręgosłupa – tłuma-
czy. Ostrzega też, żeby starannie wybierać osobę, której 
powierzamy swoje ciało.– Niedouczony masażysta może 
bardzo wiele krzywdy zrobić człowiekowi, któremu powi-
nien de facto pomóc. Wcześniej był masażystą sportow-
ców, pracował między innymi z mistrzem świata i wice-
mistrzem olimpijskim w zapasach – Józefem Lipieniem.

Jako swoje credo 
życiowe nasz bo-
hater podaje: „być 
z ludźmi i działać 
dla nich”. – Kocham 
działania, które mogą 
coś dać społeczeń-
stwu – mówi. Między 
innymi dlatego lubi 
swoją pracę.  – Tam, 
gdzie mogę pomóc po-
siadaną wiedzą i do-
świadczeniem, staram 
się to robić i myślę, że 
w jakiś sposób mi to 
wychodzi. W miarę 
możliwości chętnie 
bierze udział w różnego rodzaju happeningach, przykła-
dem były zeszłoroczne akcje mające na celu uratowa-
nie Parku Duchackiego. Swojego czasu angażował się 
również w politykę. – Lubię być tam, gdzie coś się dzieje. 
Chociaż potrafię też spędzić godzinę przy komputerze, gra-
jąc w różnego rodzaju gry karciane. Na szczęście nie hazar-
dowo, tylko na wirtualne żetony, ale czas mija wtedy nie 
wiadomo kiedy.

W wolnych chwilach, pomimo słabego wzroku, dużo 
jeździ również na rowerze i spaceruje. Ostatnio po-
wrócił do pasji fotografowania, na swoim blogu planu-
je stworzyć „bank twarzy”. Lubi śpiewać, pisze teksty 
piosenek. W przeciwieństwie do wierszy, nigdzie ich 
jednak nie publikuje, udostępnia jedynie konkretnym 
zainteresowanym. Muzyka to jego kolejna pasja; w swo-
jej kolekcji płyt najwięcej ma tej poważnej, a jako ulu-
bionego twórcę wskazuje Ludwiga van Beethovena.

BarBara BączeK

[dokończenie za miesiąc – red.]
Fot.: archiwum Klubu Wola Duchacka  

i archiwum Piotra Rudnickiego

Niepełnosprawni żyją bardziej (cz. 1)

Grażyna Nazarko z zespołem wokalnym „Akolada” –  Wiedeń 2006, międzynarodowy 
projekt artystyczny „Mosty między miastami”.

Piotr Rudnicki podczas SABAS-u 
Anki Blaschke 2009 r.




