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Kraków	

Wszystkim wokół nas – bliskim i dalekim
nadziei na zwycięstwo życia, dobra i miłości,
objawionych w Bożym Narodzeniu oraz do siego 2014 Roku!
życzy redakcja „Wiadomości”

grudzień 2013

Czekanie na
rewitalizację
Parku Duchackiego

Mieszkańcy nie kryją zaniepokojenia dalszym losem
zabytkowego parku. Miał się stać miejscem rekreacji,
tymczasem nic się w nim nie dzieje, a obok starego
dworku kręcą się bezdomni.
Uszła para z urzędników i radnych miejskich zaangażowanych jeszcze kilka miesięcy w temu w sprawę stworzenia Parku Duchackiego. Wiosną hucznie ogłoszono
przejęcie terenu i zapowiedziano jego rewitalizację, ale
na zapowiedziach się skończyło. – Uwierzyliśmy, że porządki w parku i dworze ruszą pełną parą, powstanie tu
miejsce rekreacji, dom kultury i izba pamięci, a tu żadnych zmian nie widać – zauważa ze smutkiem Helena
Borkowska, mieszkanka Woli Duchackiej.
Bywalcy parku stwierdzają również, że zaniedbanym
terenem zaczęli interesować się bezdomni, zaglądają
nawet do opuszczonego dworu.
Cd. na str. 3

Kronikarz
mgr Bogusław Cora
biegły rewident

WE

T

h
dla stałyc
ATY
B
RA
w
klientó

YCH ŚW
OŁ
IĄ

ul. Cechowa 63
tel.12 651 44 44
506 151 872
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Biuro Rachunkowe

usługi księgowe
– doradztwo podatkowe
rozliczenia roczne
– weryfikacja bilansów
24 lata profesjonalnej obsługi firm

tłumiki

haki Holownicze
mechanika ogólna

12 657 23 75
513 096 771
Zmiana adresu!
PIOMAR, Wola Duchacka
ul.Dauna 95A

(wjazd od Nowosądeckiej)

swojego osiedla

Co można zrobić z przeczytaną gazetą? Wyrzucić do
kosza, oddać na makulaturę. Można też przedłużyć jej
życie i przechować bodaj fragment. ADAM KĄDZIOŁA
kolekcjonował takie wycinki przez 35 lat. Wklejał do
grubego notatnika w twardej oprawie i opisywał. Tak
został kronikarzem swojego osiedla.
Temat przewodni był niezmiennie ten sam: osiedle
Piaski Wielkie (dziś już: Nowe), w latach 80. przedziwne
miejsce – z dzisiejszej perspektywy szczególnie, typowy
produkt PRL-u, nie do końca udany, wiecznie niedokończony, z licznymi usterkami chowanymi „pod dywan”.
Kto na Piaskach wtedy nie mieszkał, temu trudno
będzie poczuć tamtejszą atmosferę – koślawej podłogi
z lentexem w każdym mieszkaniu mrówkowca, wiecznie
psującej się windy i pieszych wycieczek na dziesiąte piętro, totalnej pustyni przyrodniczej i drogi na przystanek
MPK, w której można było zgubić buty.
Kto by zresztą dziś o tym pamiętał. A może jednak
warto?
Cd. na str. 2

˘
Zapraszamy na szampanski
bal sylwestrowy!!!
Wesołych Świąt,
szczęśliwego Nowego Roku!

Konferencje i szkolenia

organizujemy:
wesela, komunie, chrzciny, andrzejki, sylwester,
studniówki, bankiety firmowe, uroczystości rodzinne

Restauracja

Kraków-Wieliczka

ul. Krakowska 14 c
tel. +48 12 284 33 40, 281 55 55

www.soray.pl

Sale Bankietowe
hotel • restauracja

konferencje i szkolenia • sale bankietowe
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Po zabytkach

To działo się – w majestacie przepisów – w biały dzień
i na naszych oczach, przez długie lata. Dwie zabytkowe,
stylowe wille przy rondzie Matecznego straszyły swoim
widokiem. Mogły być wizytówką miasta zwanego „kulturalną stolicą Polski, a nawet Europy”. W to miejsce
powstanie jakiś współczesny obiekt (pewnie hotel)...
Tak pisaliśmy jeszcze w marcu ub.r. W końcu listopada
ub.r. ruiny spłonęły.

Cd. ze str. 1

Kronikarz swojego osiedla

Lokalne historie

Wrzesień 1979 r., widok od
ul. Wadowickiej i ul. Bonarka.

Wille miały po ok. 100 lat, zaprojektował je Józef
 ałęzowski. Zostały prawdopodobnie przeniesione
G
z okolic Lanckorony w okresie dwudziestolecia międzywojennego, w rejon uzdrowiska założonego w Podgórzu przez inż. Antoniego Matecznego. Przeniesienie konsultowano z historykiem sztuki prof. Karolem
Estreicherem. Ich właścicielami byli obywatele narodowości żydowskiej. Budynki zamieszkiwali pracownicy
tartaku lub kamieniołomu Liban.
Po 1945 r. stały się mieszkaniami komunalnymi. Od
lat 80-tych ub. wieku stały opustoszałe, zamieszkiwały je
osoby bezdomne. Po transformacji ustrojowej Wydział
Skarbu UMK bardzo długo szukał chętnego do kupienia tej nieruchomości, gdyż po uzgodnieniu z konserwatorem obwarował umowę zastrzeżeniami, że zabytkowe wille nie mogą być rozebrane, lecz co najwyżej
przeniesione w inne miejsce. Wille zostały wpisane do
ewidencji zabytków, gdyby były w rejestrze, to konserwator egzekwowałby prace remontowe.

24 lutego 1995 r.

29 marca 2010 r .

Nowy właściciel zaraz po kupieniu nieruchomości
w 2006 r. złożył wniosek o „warunki zabudowy i zagospodarowania terenu” – zgodę otrzymał dopiero latem
2011 r. Gdy wokół willi zrobiono spektakularną akcję

Listopad 2012 r.

społeczną, właściciel wytłumaczył się, że w momencie kupna poziom zużycia technicznego obu obiektów
wynosił odpowiednio 75 i 90%. Nie znalazł chętnego,
który za symboliczną „złotówkę” przeniósłby zabytki
i już z własnych środków (pewnie krocie) odtworzył
w nowym miejscu. Właściciel deklarował, że chciał zbudować przy Matecznym hotel i restaurację w historycznym stylu. Teraz chce odsprzedać teren, bo już nie chce
budować.
Ruina, która była zabytkiem, doczekała się śmierci.

Jarosław Kajdański
Zdjęcia: Dom Historii Podgórza,
Paweł Kubisztal, (Kaj)

Kraków ma taką tradycję i historię, że trudno
z nimi konkurować. Nie
dla wszystkich jednak krakowian, sercem tego miasta jest na przykład Rynek. Pokazała to już Nowa
Huta, o swoich korzeniach
mówi coraz głośniej Wola
Duchacka, teraz przyszedł
czas na Piaski. Każde
z tych miejsc ma swoją
opowieść, której poznanie
może tylko wzbogacić potencjał całego miasta.
– Dalej doklejam informacje o naszym osiedlu i sąsiedniej okolicy – mówi dziś kronikarz Adam Kądzioła,
emeryt. – Ostatnio na przykład był artykuł o kontynuacji
budowy sportowej hali Orła na Piaskach Wielkich. Wie
Pani, jak mnie to cieszy, że coś się u nas dzieje?! Aż się
klaskać w ręce chce – mówi z radością.
Lokalny patriotyzm to hasło, które wywoływane
jest coraz częściej, a historie małych ojczyzn budzą
wzrastające zainteresowanie. Muzeum Historyczne na
przykład wśród wielu swoich celów i zadań, ma także
badanie i dokumentowanie dziejów dawnych przedmieść Krakowa. Jak wiadomo, to prezydent Juliusz Leo
stworzył koncepcję tzw. Wielkiego Krakowa, w której
dołączył do niewielkiego wówczas miasta takie tereny
jak. np. Dębniki, Krowodrza, Łobzów, Zwierzyniec,
Zakrzówek z Kapelanką, Grzegórzki. Stare Podgórze
jest też stosunkowo nowym nabytkiem, bo zgodziło się
na przyłączenie w 1915 r., czyli niecałe 100 lat temu.

Czas na dokument
Adam Kądzioła został powołany na kronikarza przez
członków Rady Osiedla Piaski Nowe mniej więcej
w tym czasie, gdy budowano tu pierwsze bloki, tj. 35 lat
temu. Pracował wtedy jako geolog.
– Przy moim zakładzie pracy był kiosk ruchu. Poprosiłem sprzedawczynię, żeby zatrzymywała wszystkie gazety, które zamieszczają jakąkolwiek wzmiankę o osiedlu.
I każdą taką informację wklejałem do kroniki – mówi
Adam Kądzioła.
Wbrew pozorom pierwsze lata nowego osiedla
mieszkaniowego cieszyły się ogromnym zainteresowaniem prasy. Głównie z powodu mieszkańców, którzy
zgłaszali się z interwencjami. Skarżyli się dziennikarzom, że w ich mieszkaniach stale brakuje wody albo
prądu. Narzekali na usterki budowlane. Brakowało
im sklepów, przedszkola i szkoły. Domagali się chodników, zieleni, łatwiejszego dostępu do komunikacji
miejskiej.
„Piaski zazwyczaj kojarzą się z... pustynią. Piaski
Wielkie w Krakowie w jakimś sensie na tę nazwę zasługują. Miały być dwa przedszkola, szkoła, dom towarowy, miał być kompleks kulturalny, ale... No właśnie nie
ma nic. A w dodatku, jak na pustyni, brakuje wody...”
– donosiła „Gazeta Południowa” w 1978 roku.

Zdjęcia do archiwum

Listopad 2013 r.

Dzięki jego kronice dowiemy się na przykład, kiedy
zapadła decyzja o budowie osiedla, którego dnia stanął
na Piaskach pierwszy blok i kto się do niego pierwszy
wprowadził. Wielkim atutem grubej księgi są biało-czarne fotografie, na których Pan Adam uchwycił widok osiedla z końca lat 70. i nie tylko. Niektóre zdjęcia
robił z dachu bloków i łączył w panoramę.
– Kiedy się tu wprowadziliśmy, otoczenie wyglądało
jak krajobraz księżycowy. Wszędzie był piasek albo błoto.
Zero sklepów i zieleni. Tylko wysokie bloki i pozostałości
po wielkiej budowie – opisuje.

Adam Kądzioła uchwycił także społeczników, którzy
szczególnie zasłużyli się dla osiedla. Mieszkańcy sami budowali chodniki, sadzili trawę, organizowali zawody sportowe dla dzieci i dorosłych. Typy aspołeczne musiały liczyć
się z naganą: "SM „Podgórze” administrująca naszym
osiedlem zdaje sobie sprawę z tego jak ono jest zaniedbane. Samokrytycznie przyznajemy jednak, że postawa
mieszkańców bardzo nas rozczarowała. Obecność kilkunastu na kilka tysięcy mieszkańców, nie jest imponująca.
Z kronikarskiego obowiązku dodamy tylko, że oprócz
krzewów, posadzono 3 drzewa kasztanowe i 12 drzew
olchowych" – informowały ogłoszenia zawieszone na klatkach schodowych, wklejone potem do osiedlowej kroniki.

Dla potomnych
Na Facebooku pojawiła się niedawno informacja, że
kronika Pana Adama być może w przyszłości się przyczyni do powołania Ośrodka Dokumentacji, Promocji Dziedzictwa Osiedla Piaski Nowe i Piaski Wielkie.
Fragmenty tej pracy były pokazywane w klubie „Piaskownica”. O ciekawej pasji rozpisywała się także krakowska prasa.
Adam Kądzioła ma jednak nadzieję, że na tym się nie
skończy i że ktoś zauważy go i doceni jego żmudną pracę dokumentalisty. I tego z całego serca mu życzymy!

Paulina Polak
Zdjęcia: Jarosław Kajdański

Piaski Nowe – osiedle Krakowa wchodzące
w skład Dzielnicy XI Podgórze Duchackie. Główne
ulice to Łużycka i Podedwórze, gdzie stoją dziesięciopiętrowe bloki. Realizowane są plany, żeby całe
osiedle objąć monitoringiem.
Piaski Wielkie – po raz pierwszy pojawiają się
w dokumentach w roku 1395, wymieniane jako Piasek. Początkowo dzieliły się na Piaski Małe i Wielkie, później stały się jedną wsią. Mieszkańcy od
czasów średniowiecza trudnili się rzeźnictwem oraz
produkcją mięsa i wędlin. Rzeźników z Piasków nazywano kijakami, od noszonych przez nich długich
kijów, używanych do noszenia wędlin.
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Czekanie na rewitalizację
Parku Duchackiego

Z zarzutami nie zgadza się Piotr Hamarnik z Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu. – W parku prowadzimy bieżące utrzymanie – zaznacza. – W lutym przejęliśmy teren, a w lipcu budynek starego dworu
od rodziny Bemów, i z dalszymi działaniami czekamy na
środki z budżetu miasta lub z rady dzielnicy – stwierdza. –
Aby zrobić remont budynku, musimy mieć na to fundusze.
Gdy będą pieniądze, możemy zacząć planować działanie.
W połowie grudnia uchwalany będzie budżet Krakowa na
2014 rok, więc będziemy wiedzieć więcej.
Jarosław Gawlik, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Przyjaciół Woli Duchackiej (SPWD), które ma być
opiekunem parku i dworu, przypomina, że za rok Wola
Duchacka obchodzi jubileusz 650-lecia. – Liczyliśmy,
że uda się uroczystości zorganizować w parku i w starym
dworze, ale nie wiadomo, kiedy dojdzie do remontu budynku – zauważa. – Dwór nie jest w złym stanie. Sądziliśmy, że nie wymaga kapitalnego remontu, a jedynie odgrzybienia kuchni na parterze oraz drobnej podmurówki.
Urzędnicy twierdzą jednak, że nie można tego robić metodami gospodarczymi. Trzeba więc czekać na pieniądze
– stwierdza.
W październiku działacze SPWD spotkali się z przewodniczącym Rady Miasta Krakowa Bogusławem Kośmiderem i wicedyrektorem ZIKIT-u ds. inwestycji Adamem
Cebulą. Dowiedzieli się, że ZIKIT będzie dbał o utrzymanie budynku i weźmie na siebie ogrzewanie w zimie oraz
opłaty za monitoring. SPWD zobowiązało się wnioskować
do Rady Dzielnicy XI o uwzględnienie w budżecie na
2014 r. kosztów ekspertyzy i odgrzybienia dworu.
Według Jarosława Kajdańskiego, z zarządu Rady
Dzielnicy XI, to ZIKiT powinien finansować remont,
nie dzielnica. – Budżety dzielnic zostały przecież okrojone. Mamy 470 tys. zł na wszystko. Pierwotnie obiecywano,
że ZIKiT będzie się starał o dotacje unijne na rewitalizacje parku i starego dworu, nic z tego jednak nie wynika.
A projekt i wykonanie można by zgłosić do programu unijnego, aby otrzymać znaczny zwrot kosztów – mówi.
Krzysztof Sułowski, przewodniczący Rady Dzielnicy
XI Podgórze Duchackie zauważa, że w ramach zadań
powierzonych na 2014 r. dzielnica zgodziła się przeznaczyć 150 tys. zł na projekt rewitalizacji parku. – Jest także
deklaracja radnych Krakowa, że będą się starali wprowadzić środki na realizację projektu do budżetu miasta. Aby
park powstał, potrzebnych będzie ok. 2 mln zł. Liczymy,
że w 2014 r. znajdzie się choć część tej kwoty – kwituje.
Radni dzielnicy nie ukrywają, że kwota, którą ZIKiT
obliczył na wykonanie projektu, wydaje im się zbyt
duża. Przypominają, że przecież powstały już opracowania studentów i pracowników Uniwersytetu Rolniczego, którym przewodził prof. Wojciech Przegon,
prezentujące propozycje rewitalizacji terenu, i można
z nich skorzystać. Jarosław Kajdański przypomina, że
ZIKiT deklarował zawarcie umowy z Uniwersytetem
Rolniczym w tej sprawie.
Włodzimierz Pietrus, radny miasta Krakowa (PiS),
zaangażowany w ratowanie tego zabytkowego terenu,
w projekcie budżetu miasta nie widział pozycji rewitalizacja parku Duchackiego. Radny nie ma jednak wątpliwości, że trzeba zacząć działać, zwłaszcza w kwestii
przygotowania dworu pod działalność kulturalną. – Ten
obiekt jest dla Woli Duchackiej bardzo ważny, z uwagi

na jego historię. To pomnik dawnych czasów. Uważam,
podobnie jak przedstawiciele Stowarzyszenia, że nie trzeba na remont ogromnych kosztów, więc trzeba go zrobić
szybko.
Co do samego parku radnemu marzy się, aby stał się
obiektem rekreacji nie tylko dla lokalnych mieszkańców, ale całego miasta. – Twórcy projektu powinni stworzyć w nim jakąś atrakcję. Na przykład taką, jak w Norymberdze. Tam park przyciąga rzeźbami baśniowych
postaci. To może być inny wabik, ale skierowany do jakieś
grupy – sugeruje.
Jarosław Gawlik uważa, że możliwości współodpowiedzialności między instytucją miejską a siłą społeczną
są mocno ograniczone. – A przecież mieliśmy my, lokalna społeczność, być tu gospodarzem. Miasto to nie tylko
prezydent i jego urzędnicy. Miasto to także my, obywatele.
I o ile udało się porozumieć przez parę miesięcy, tu nagle
nastąpiło cofnięcie się, brak zrozumienia. Coś co miało
służyć wciąganiu ludzi w życie społeczne, pokazuje bezwład instytucji, rutynę. To nie ten kierunek – podkreśla.
Grażyna Fijałkowska, radna miejska (PO), która
z dużym zaangażowaniem walczyła o stworzenie parku
zapewnia, że w budżecie miasta na pewno pieniądze na
rewitalizację parku się znajdą. – Będę w tej sprawie trzymać za słowo przewodniczącego Rady Miasta Bogusława
Kośmidera. Słyszałam, że obiecywał pieniądze – mówi
radna.
Bogusław Kośmider nie wycofuje się z tych deklaracji,
ale nie ukrywa rozżalenia na Radę Dzielnicy. – Gdy kilka lat temu włączyłem się w sprawę ratowania parku, ustalenia były takie, że poszukam pieniędzy i rozwiązań, aby
miasto przejęło ten teren. Udało się! – przypomina przewodniczący. – Dzielnica miała szukać inwestorów na remonty dworu i rewitalizację parku. Zrobili zaledwie jedno
spotkanie w tej sprawie, ale nic z niego nie wynikło. Teraz
radni dzielnicowi znowu patrzą na to, co zrobi Kośmider.
Ja od razu miałem świadomość, że łatwo ze stworzeniem
parku nie będzie. W budżecie miasta Krakowa na 2014
rok rzeczywiście pozycji rewitalizacja parku Duchackiego
nie ma. Ale pieniądze będą, tyle że rozłożone na lata – zaznacza Bogusław Kośmider. – Radni dzielnicy muszą się
w sprawę parku mocniej zaangażować, wszystkiego społecznikami nie załatwią.
Zarzuty te odpiera radny Jarosław Kajdański, który przypomina, że rady dzielnic nie mają osobowości
prawnej, mogą być tylko inicjatorem i pośrednikiem.
– Przełomowy i błyskotliwy, 14-punktowy plan dla parku
Duchackiego, opracowany przez Przewodniczącego Kośmidera, dzielnica zrealizowała w punkcie swojego w tym
udziału. Mamy na to dokumenty – podkreśla. – Cały czas
też działamy na rzecz parku, przykładem podjęcie uchwały o przeznaczeniu środków na projekt, do czego nakłonił
nas ZIKiT. Widzimy, jednak że to jest spychologia, tym
bardziej niezrozumiała, że miasto ogranicza nam środki
finansowe. Tak więc pretensji do Rady Dzielnicy nie rozumiemy. Może to jest działanie na odwrócenie uwagi –
zastanawia się radny Kajdański.
Wszystkie strony są zdecydowanie za parkiem, trzeba
tylko dobrej woli, aby tę pracę doprowadzić do końca.

Anna Agaciak

[„Dziennik Polski” – 3.12.2013 r.]

A zapowiadało się tak dobrze! 7 lutego br. odbyło się symboliczne otwarcie Parku Duchackiego przy ul.Estońskiej. Uroczystość zainicjował i prowadził przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider w asyście Waldemara Domańskiego.
Na zdjęciach: Ponad 90-letni kapitan AK Włodzimierz Wolny prowadzi młodzież z Gimnazjum nr 27 przy ul. Malborskiej w asyście dyrektor Marty Kozłowskiej-Jewuły. Uczestnicy otwarcia, w tym m.in. przewodniczacy RMK Bogusław K
 ośmider, dyrektor
Wydziału Skarbu UMK Marta Witkowicz, były właściciel Stanisław Bem, radni miasta – Grażyna Fijałkowska i Włodzimierz
Pietrus. Foto: arch. „W” – Michał Ciechowski i Krzysztof Duliński.

W skrócie

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA. Sejmik Województwa Małopolskiego 25 listopada br. uchwalił (22 głosy
za, 11 przeciw, 5 wstrzymujących się) zakaz używania
paliw stałych, w tym węgla, do ogrzewania mieszkań
i domów w Krakowie. W ostatniej chwili radni dopuścili
spalanie drewna w domowych kominkach. Oznacza to
wycofanie w ciągu 5 lat węgla do ogrzewania budynków
w indywidualnych paleniskach. Wcześniej, 20 listopada
Rada Miasta uchwaliła program osłonowy dla mieszkańców, którzy wymienią ogrzewanie na ekologiczne:
zlikwidują piec węglowy i zastąpią go ogrzewaniem gazowym, elektrycznym lub z miejskiej sieci; te ostatnie
jest stosunkowo najtańsze. Z dopłat będą mogły skorzystać osoby spełniające kryterium dochodowe, dopłaty będą dotyczyć tylko określonej powierzchni, np.
dla jednej osoby to 35 m kw., dla dwóch 40 m kw., dla
pięciu 65 m kw. Program będzie realizowany w latach
2014–2022, szczegóły w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej. Kraków zajmuje piąte miejsce wśród najbardziej zanieczyszczonych miast Polski mających powyżej 100 tys. mieszkańców. Według badań przez dwie
trzecie roku krakowianie oddychają zanieczyszczonym
powietrzem.
ŚMIECIOWY HARACZ. Ze względu na to, że krakowskie MPO drastycznie przeszacowało koszt wywozu
odpadów (52 mln zł w skali roku zamiast 24), od lipca
płacimy znacznie więcej niż w innych miastach. Radni
miasta zdecydowali w końcu o obniżce opłat średnio
o 17%, co nastąpi od 1 stycznia, ale i to stawki krakowskie są rekordowe w skali całego kraju.
MIEJSCOWE PLANY. Kraków doczekał się miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla
ok. 46% pow., do deklarowanych 60% jeszcze bardzo
daleko. W sumie są 124 uchwalone plany, jak podają
urzędnicy, w tym roku przyjęto 23, a 18 jest procedowanych. Dotyczy to m.in. obszarów: „Prokocim – Bieżanowska”, „Bieżanów – Drożdżownia”, „Rejon cmentarza Podgórskiego”, „Wielicka Wschód”, „Borek Fałęcki
Północ”. W planowaniu są m.in.: „Stare Podgórze Krzemionki”, „Stare Podgórze – Wzgórze Lasoty”,
„Stare Podgórze – Limanowskiego”, „Stare Podgórze – Kalwaryjska” „Stare Podgórze – Mateczny”,
„Łagiewniki – Zakopiańska – Zawiła”, „Rajsko”, „Kosocice”, „Soboniowice”, „Park Aleksandry – Południe”,
„Park Aleksandry Północ”.
ZA DUŻO OSUWISK. Mieszkańcy Kosocic, Rajska i Soboniowic złożyli protest przeciwko uchwaleniu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
który zakazał im stawiania domów na terenach osuwiskowych. Ich zdaniem zakazem objęto także tereny sąsiadujące z osuwiskami. Wg geologów w Krakowie jest
300 osuwisk, najwięcej w Swoszowicach – 129.
WYBRONIONE OGRÓDKI DZIAŁKOWE. 22 lis
topada Sejm przegłosował ustawę, której zadaniem
jest unormowanie prawne funkcjonowania ogrodów
działkowych. Nowe przepisy są konsekwencją wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z 2012 r. Za przyjęciem
ustawy głosowało 441 posłów, dwóch było przeciwnych,
żaden nie wstrzymał się od głosu. Prace nad nowym
prawem prowadzone były w Sejmie od kilku miesięcy,
a posłowie z połączonych komisji infrastruktury oraz
samorządu terytorialnego pracowali nad aż czterema
projektami w sprawie ogrodów działkowych. Swoje projekty złożyły: Solidarna Polska, SLD, PO, a także Komitet Inicjatywy Ustawodawczej. Wiodącą rolę pełnił
jednak projekt obywatelski. Prace nad ustawą były długie i burzliwe – doszło m.in. do protestu działkowców
zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców, a nawet
manifestacji pod Sejmem oraz kancelarią premiera.
Działkowcy sprzeciwiali się zmianom proponowanym
przez PO i rząd (pisaliśmy o tym w październiku br. –
www.wiadomoscipodgorze.pl). Ich zdaniem godziły one
w istotę ogrodów i mogły pozwolić na ich łatwe przejęcie przez deweloperów. Ostatecznie, jeszcze w październiku, PO zdecydowała się poprzeć poprawki PZD.
POWIĘKSZONY KLUB KULTURY. W Soboniowicach zmodernizowano filię DK „Podgórze”, zwiększono powierzchnię z 80 do ponad 150 m kw., zamiast jednej są teraz trzy sale klubowe. Dzięki temu wzbogacono
także ofertę kulturalną. Dom Kultury „Podgórze” ma
obecnie aż 20 filii.
APEL. Przyłączamy się do apelu Urzędu Miasta o pozostawianie otwartych lub uchylonych okien piwnicznych, co pozwala dzikim kotom przeżyć zimę. „Zwierzę
jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia - nie
jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę” – to cytat z Ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r.
Pamiętajmy o naszych „braciach mniejszych”!
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Postawiliśmy
na swoim i ...

Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy
Mieszkańcom Nowego Prokocimia
dostatku i radości przy wigilijnych stołach
ciepłych i serdecznych chwil
w gronie rodziny i przyjaciół
oraz szampańskiego sylwestra
i wszelkiej pomyślności
w Nowym 2014 Roku

... I jesteśmy na swoim! Zespół Szkół Specjalnych nr 9, mieszczący
się od wielu lat na czwartym piętrze Domu Pomocy Społecznej przy
ul. Łanowej znalazł „swój kawałek podłogi” na krakowskiej ziemi.
Obecnie zajęcia edukacyjne i terapeutyczne prowadzone są w przestrzennych i nowo urządzonych klasach w szkole przy ul. Telimeny 9.
Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców i opiekunów dzieci z głębszym upośledzeniem umysłowym do odwiedzenia siedziby naszej
szkoły. Prowadzimy codziennie zajęcia edukacyjno-terapeutyczne dla
dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z głębokim upośledzeniem umysłowym od 3 do 25 roku
życia.

Rada Nadzorcza,
Zarząd oraz Pracownicy
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Nowy Prokocim”

Tak ćwiczymy

Dodatkowo nasi uczniowie są uczestnikami bezpłatnych zajęć terapeutycznych, takich jak: rehabilitacja, logopedia, zajęcia z psychologiem,
terapia EEG Biofeedback, ustno-twarzowa terapia C. Moralesa, zajęcia
met. M. Montessori, zajęcia na bazie met. Kinezjologii Edukacyjnej
P. Denisona.

Spokojnych i rodzinnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności w Nowym 2014 Roku
dla Mieszkańców
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Nowy Bieżanów”
życzą
Rada Nadzorcza, Zarząd
oraz Pracownicy Spółdzielni

Organizujemy również dodatkowe zajęcia muzyczne, teatralne, plastyczne oraz ogrodnicze – każdy znajdzie coś dla siebie! Jest też czas
na dobrą zabawę w czasie imprez i uroczystości szkolnych, a także poprzez udział w ciekawych konkursach i wycieczkach.
Po dniu pełnym wrażeń czas na odpoczynek w świetlicy szkolnej –
świetlica czynna jest od pn. do pt. w godzinach: 7-17. Pamiętamy także
o głodnych brzuszkach – wszyscy chętni mogą skorzystać z obiadków
smacznych jak u mamy! W czasie pracy i nauki, a także w czasie odpoczynku i zabawy nad zdrowiem naszych uczniów czuwa wykwalifikowana pielęgniarka.
Nabór czas zacząć! Już wkrótce planujemy otwarcie pierwszego w Krakowie Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla dzieci i młodzieży
z głębokim upośledzeniem umysłowym oraz ze sprzężeniami. Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie bądź drogą mailową.
Wszystkie nasze poczynania można śledzić na naszej stronie internetowej: www.zss9.krakow.pl, do odwiedzenia której serdecznie Państwa
zapraszamy! Z wielką radością powitamy także Państwa w naszych progach! Zapraszamy na ulicę Telimeny 9 w Krakowie (Nowy Bieżanów).

KSERo

DUŻY FORMAT

A0

I WIĘCEJ

tel. 502 34 86 84

BINDOWANIE
w twardej oprawie

Zajęcia muzyczne

T o nasz Patron - św.franciszek z Asyżu
wykonany z ziemniaków na konkurs

Kontakt:
tel. 606 311 244 lub 518 355 533
e-mail: bonafide@onet.pl | www.zss9.krakow.pl

Ogłoszenia drobne 
e-mail: wiadomosci.krakow@wp.pl
•Podejmę dodatkową pracę: sprzątanie
mieszkania, mycie okien, prasowanie
– 889 595 087
• Jestem osobą uczciwą, pracowitą
i solidną. Chętnie posprzątam mieszkania
oraz biura – 504 513 659
• Solidnie posprzątam, umyję okna,
zaopiekuję się dzieckiem lub osobą
starszą – 504 492 129
• Podejmę pracę jako opiekunka starszej

osoby, doświadczenie, cierpliwość,
referencje – 12 654 46 54
• Syntezator keyboard fortepian
piosenkarstwo dziecięce korepetycje
z teorii muzyki i inne sprawy dot. muzyki
– 502 921 465
• Tanio sprzedam inhalator firmy Medical
– 509 374 622
• Sprzedam zamrażarkę szufladkową
Beco mało używaną – 604 681 168
• Sprzedam garaż przy ul. Filipowicza 6
(os. Kurdwanów) o pow. 32,26 m kw.,
stanowiący samodzielny lokal
– 604 681 168

PIECZĄTKI
WIZYTÓWKI
LAMINOWANIE
DORABIANIE
KLUCZY

os. Kurdwanów Nowy

ul. Witosa 39

Zdrowych i spokojnych
świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności
w nadchodzącym 2014 roku
dla Mieszkańców
SM „Kurdwanów Nowy”
w Krakowie
życzą
Rada Nadzorcza, Zarząd
oraz Pracownicy Spółdzielni

(koło poczty)

Działasz lokalnie?
reklamuj się lokalnie!
reklama w „Wiadomościach”

e-mail: 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

504 853 960

Zajęcia plastyczne

Nr 12 grudzień 2013

Nr 12 grudzień 2013

Ś

więta Bożego Narodzenia to czas licznych spotkań
w gronie rodzinnym, które odbywają się w odświętnie przystrojonych wnętrzach naszych domów, wypełnionych zapachem świeżej choinki i wyśmienitych, cudownie pachnących potraw. Spędzamy go przy pięknie
zastawionym świątecznym stole. Uwielbiam ten czas, bo
to moment przygotowań ulubionych potraw i słodkości.
Potraw, które muszą znaleźć się na stole jest wiele,
bo tak nakazuje rodzinna tradycja. Jednak czasem warto coś zmienić i wprowadzić ciekawy przepis lub udoskonalić dotychczasowy. Dlatego proponuję: barszcz
czerwony z lubczykiem na domowym zakwasie, śledzia
z rodzynkami, struclę z masą marcepanową oraz łatwe
do zrobienia ciasteczka z żurawiną i pistacjami.
Więcej inspirujących przepisów na moim blogu
apetytnaogrod.blog.onet.pl. Zapraszam, Izabela Czosnyka
Barszcz czerwony z uszkami
1 kg buraków obrać, pokroić w cienkie plasterki, umieścić w garnku. 2 kwaśne jabłka pokroić w ćwiartki (razem
ze skórką i pestkami), wrzucić do buraków. Zalać wodą tak
aby były przykryte i doprowadzić do wrzenia. Odstawić na
noc. W Wigilię zlać barszcz znad buraków i jabłek. Wrzucić
listek laurowy, 2 zmiażdżone ząbki czosnku i kilka kulek
pieprzu. Zagotować. Wlać 250 ml zakwasu buraczanego
domowej roboty (przepis na blogu) oraz wywar z 50 g suszonych prawdziwków. Doprawić solą i lubczykiem.
Na Wigilię do barszczu należy podać uszka nadziewane farszem z suszonych prawdziwków.
Strucla z masą marcepanową
Zarobić ciasto drożdżowe wykorzystując: 500 g mąki
tortowej, 2 jajka i 2 żółtka, 150 g cukru pudru, 100 g
masła, ½ szklanki mleka, szczyptę soli i 50 g drożdży.
Szczegóły przygotowania ciasta znajdują się na stronach bloga. Zostawić do wyrośnięcia. Wyłożyć na stol-

WIADOMOŚCI

Izabela Czosnyka podaje

Na wigilijny stół
nicę, podzielić na 2 części, wywałkować na prostokąty.
Posmarować rozmąconym białkiem i wyłożyć masę
marcepanową. Zwinąć ciasno w rulon. Każdą struclę
owinąć osobno w papier do pieczenia, ułożyć obok siebie na brytfance. Piec w 180 oC przez ok. 50 minut.

5
masa marcepanowa
200 g migdałów i 100 g orzechów laskowych zmiksować
w malakserze. Dodać 80 ml likieru Amaretto, 5 ml aromatu migdałowego, 2 łyżki kwaśnej śmietany oraz 180 g
cukru pudru. Wszystko dokładnie wymieszać, dodając na
koniec 100 g pokrojonych w kostkę orzechów włoskich.
Ciasteczka z żurawiną i pistacjami
Na stolnicy zarobić kruche ciasto z 290 g mąki, 200 g
masła, 85 g cukru pudru, 1 łyżeczki cukru waniliowego
i 1 łyżki mleka. Posiekaną żurawinę i pistacje wmieszać w ciasto. Uformować 2 wałki o średnicy 4 cm.
Zawinąć w folię spożywczą i umieścić w zamrażalniku
na ok. 1 godz. Wyjąć, obtoczyć w sezamie. Pokroić na
5 mm krążki. Ułożyć na blaszce wyłożonej papierem do
pieczenia. Piec ok. 12 min. w 200 oC.
Czerwone śledzie
500 g śledzia solonego matias wymoczyć w zimnej
wodzie ok. 1 godz. Pokroić na 4 cm kawałki.
½ szklanki oleju mocno podgrzać. Zeszklić na nim
pokrojone w krążki 2 cebule. Zestawić z gazu, dodać
150 g przecieru pomidorowego, 1 łyżkę soku z cytryny,
1 łyżeczkę cukru oraz namoczone wcześniej 40 g rodzynek. Wystudzić.
Układać w słoiku warstwami, na zmianę cebulę i kawałki śledzia.
Wszystkim czytelnikom „Wiadomości”, życzę smacznych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 2014 Roku.
Od redakcji:
Przyłączamy się do smakowitych życzeń! Dodajmy, że
autorka przepisów mieszka z rodziną na Piaskach Wielkich.
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Warto wiedzieć

Facebook = Orwell
Facebook testuje system
monitorowania kursora na ekranie

Firma Facebook rozpoczęła testy nowej techniki, która
ma znacząco powiększyć wachlarz zbieranych informacji
o użytkownikach serwisu społecznościowego Facebook.
Przyznał to ostatnio szef firmowej grupy analitycznej.
Serwis społecznościowy może zacząć zbierać informacje
o tym, jak użytkownik z niego korzysta, ale nie poprzez podawane dane czy historii przeglądania, ale nawet poprzez
monitorowanie kursora i dokładne zapisywanie chociażby
tego, jak długo znajdował się on w obszarze jakiejś reklamy
lub innego elementu na stronie. Facebook miałby też uzyskiwać informację o tym, kiedy lista wpisów jest widoczna na
ekranie smartfona lub tableta. Ken Rudin szef analityków
Facebooka przyznał, że zebrane informacje mogą zostać
dołączone do dużej już bazy innych, które wykorzystywane
są do bardzo wielu celów - od tworzenia nowych produktów
i usług aż po zwiększenie precyzji działania systemu dopasowywania treści reklam do poszczególnych internautów.
Facebook jako firma zbiera dwa typy informacji - demograficzne oraz behawioralne. Pierwszy typ zawiera dane
o tym, gdzie użytkownik mieszka, gdzie uczęszczał do szkoły, kiedy się urodził, jaki jest jego stan cywilny, itd. Dane
behawioralne to między innymi lista znajomych, polubione
treści, odwiedzane profile, użytkowane aplikacje czy gry
oraz wiele innych. Wszystko to jest zbierane i analizowane w czasie rzeczywistym. Prowadzone już testy mają na
celu mocno rozszerzyć zakres danych behawioralnych - tak
przynajmniej twierdzi Ken Rudin. Testy te są częścią większego projektu i w ciągu paru najbliższych miesięcy firma
Facebook powinna mieć już analizy jego działania i skuteczności, co z pewnością będzie istotne przy podejmowaniu ewentualnej decyzji o trwałym włączeniu tego rozwiązania do istniejącego już systemu biznesowego. Biorąc pod
uwagę to, że wdrożenie go na stałe jest prawdopodobne,
szef grupy analitycznej w firmie Facebook już przygotowuje
ją na znaczący wzrost napływających danych.
Warto mieć na uwadze to, że Facebook nie jest pierwszą
firmą, która tak daleko sięga w prywatność internautów.
Przykładowo Shuttershock, a więc sklep z grafiką oraz zdjęciami monitoruje dosłownie wszystko to, co klienci robią na
jego stronie internetowej. Shuttershock np. na bieżącego rejestruje ruchy kursora, aby wiedzieć, na które elementy strony użytkownik nim najeżdża. Ponadto sprawdzany jest czas
utrzymywania kursora nad zdjęciem jeszcze przed dokonaniem zakupu. Dla przeciętnego internauty taka informacja
może wydawać się nieistotna, ale dziś specjaliści ds. sprzedaży internetowej chcą o konsumentach wiedzieć dosłownie
wszystko.
Facebook też chce wiedzieć jak najwięcej. Firma realizuje ten cel bardzo konsekwentnie i możemy podać to
na podstawie prostego przykładu. Otóż grupa analityczna
w firmie Facebook na przestrzeni ostatnich czterech lat
zwiększyła zasoby przechowywania danych o 400 000%!
Obecnie sama grupa analityczna firmy Marka Zuckerberga
przechowuje aż 300 petabajtów danych. Warto zauważyć,
że są to tylko dane analityczne, a informacje o użytkownikach są liczone oddzielnie, a ich objętość do tej pory nie
została ujawniona.
Piotr Gontarczyk, 30 października 2013 r.
Źródło: The Wall Street Journal, opracowanie własne
www.pclab.pl/news55351.html [tytuł od redakcji]

Przyłącz się do „Wiadomości”!

Redakcja miesięcznika lokalnego „WIADOMOŚCI”
zaprasza do współpracy:
 dziennikarzy (np. studentów i nauczycieli z zacięciem dziennikarskim, możliwość zaliczenia stażu
i otrzymania świadectwa współpracy z prasą lokalną);
nawiążemy także współpracę z osobą dobrze znającą
się na lokalnej tematyce sportowej;
 osobę do obsługi strony internetowej;
 akwizytorów reklamy prasowej (o zacięciu handlowym).
Wymagana solidność, samodzielność i pomysłowość.
Informacje:
kom. 504 853 960
e-mail: wiadomosci.krakow@wp.pl
Czytelników zapraszamy do nadsyłania
uwag dotyczących naszej okolicy, informacji
o wydarzeniach, problemach lub osobach,
które należałoby na naszych łamach przedstawić...
Czekamy na Wasze listy:
e-mail: wiadomosci.krakow@wp.pl

M

atejko nie wyobrażał sobie Kopernika inaczej, jak
tylko w tym akurat momencie, kiedy astronom zajęty był zatrzymywaniem Słońca. Ale już dla Juliana Dadleza, w przeciwieństwie do Matejki rodowitego mieszkańca Warmii, sprawa nie była aż tak oczywista. Jego
Kopernik stoi dzielnie na murach olsztyńskiego zamku
i dowodzi jego obroną, zagrzewając zbrojnych do walki.
Dadlez co prawda namalował legendę – w styczniu
1521 r. Krzyżacy owszem, planowali szturm Olsztyna,
ostatecznie jednak od niego odstąpili. Nie zmienia to
faktu, że zamek ocalił właśnie Kopernik. Wielki astronom nie był bowiem może wielkim rycerzem, ale to
wyjątek – niemal w każdej innej dziedzinie, którą się
zajmował, okazywał się postacią wybitną.

Strategia i organizacja
W 1521 r. Kopernik nie był na pewno już tym zatopionym w studiach lekkoduchem, godzinami wpatrującym się w niebo, jakim pewnie jawił się swoim kolegom
podczas lat studenckich, jak również u schyłku życia.
„Mniej zważał na wszystko, co nie było związane z filozofią” – zapamiętał astronoma Joachim Retyk, trochę
jego uczeń, a trochę przyjaciel, człowiek, dzięki któremu dzieło „O obrotach ciał niebieskich” w ogóle ukazało się drukiem.
Ale w czasie, gdy zakon krzyżacki podjął ostatnią
wojnę z Polską, Retyk miał zaledwie kilka lat i nie poznał Kopernika parającego się administracją dóbr ziemskich kapituły warmińskiej, człowieka matematycznie

Nr 12 grudzień 2013
uczynić to, co przystoi ludziom szlachetnym i uczciwym
oraz bez reszty oddanym Waszemu Majestatowi, nawet
jeśliby przyszło nam zginąć” – pisał do Zygmunta Starego i zapewne było to wyznanie szczere, a nie, albo nie
tylko, sprytny wybieg dyplomatyczny, bo żywą niechęć
do zakonu krzyżackiego Kopernik wyniósł jeszcze z rodzinnego domu, aktywnie zaangażowanego w wojnę
trzynastoletnią.
W każdym razie, kiedy 16 stycznia pod murami miasta pojawił się Albrecht z czteroma tysiącami pieszych
i dodatkowym tysiącem jazdy, pewny siebie Mikołaj
mógł pozwolić sobie na zignorowanie zagrożenia. Miał
rację. Hohenzollern nie zdecydował się na atak. Dziesięć dni później uderzenie mniejszego oddziału Wilhelma Schaumburga zostało odparte bez większego
wysiłku.

Czas naprawić monetę
Wyjątkowe zdolności organizacyjne Kopernika tylko
pozornie wydają się zaskakujące. Tak naprawdę uczony wykazywał się nimi znacznie wcześniej, zarządzając
ziemiami kapituły warmińskiej tak sprawnie, że funkcję administratora powierzano mu dwukrotnie, zaś po
odparciu zagrożenia krzyżackiego specjalnie dla niego
stworzono urząd Komisarza Warmii. Błysnął przy tej
okazji kolejnym talentem – okazał się doskonałym ekonomistą, co przy fiskalnym zamęcie, w jakim pogrążone
były te ziemie co najmniej od początku stulecia, było
sprawą zasadniczą.

Astronom, lekarz, prawnik, ekonomista, strateg, kartograf, poeta.
W tym roku mija 540 lat od urodzin i 470 lat od śmierci uczonego.

Nasz Leonardo da Vinci
 recyzyjnego, od lat skupionego na akcji kolonizacyjnej
p
Warmii, a przy okazji rozmyślającego nad reformą monetarną regionu. Kopernik lat 20. XVI w. jeszcze nie
poruszył Ziemi – na razie twardo po niej stąpał. Już
wtedy był bywającym na dworach dyplomatą, doskonale
rozeznającym się w meandrach ówczesnej polityki.
Uczył się jej u najlepszych. Całe lata spędził przecież
u boku Łukasza Watzenrode – prywatnie swojego wuja,
a zawodowo biskupa i doradcy Zbigniewa Oleśnickiego
– na dworach monarszych i posiedzeniach stanów pruskich. Później jako kapitulny administrator już samodzielnie poznawał zakulisowe ruchy najpotężniejszych
graczy tej części Europy. Wiedział, że ekspansywność
zakonu krzyżackiego nie minęła mimo formalnego pokoju, a już z pewnością nie umknął jego uwadze fakt, że
w październiku 1520 r. – jak zgrabnie ujął to Władysław
Konopczyński – „nadciągnęło z Niemiec 14 tysięcy ludzi
z różną armatą, pod wodzą Wolfa Schoenberga i hrabiego Ysenburga. Już 12. tegoż miesiąca padł Międzyrzecz,
czym zaniepokojony król zwołał pospolite ruszenie
i wzmocnił piechotą Poznań”. Mowa tu o niemieckich
landknechtach, którzy za stosowną opłatę przybyli, by
wzmocnić siły Wielkiego Mistrza w wojnie z Polską.
Sytuacja zastała astronoma w rychło zniszczonym
przez Krzyżaków Fromborku, ale wkrótce z częścią kapituły znalazł się ponownie w Olsztynie, który, pamiętając doświadczenia fromborskie, starał się wzmocnić
przed spodziewanym atakiem. Zachowały się listy, które gorączkowo słał do króla i jego sekretarzy, z prośbą
o posiłki. Wiadomo też, że już na własną rękę starał się
dozbroić olsztyński zamek, dokupując wciąż wówczas
dość nowoczesną broń palną, tzw. hakownice. W obu
sprawach okazał się tyleż energiczny, co skuteczny:
załoga Olsztyna wkrótce się podwoiła, a w dodatku
wzmocnił ją oddział 700 konnych. Hakownice też dotarły za mury. Co prawda jakiś miesiąc za późno, ale
i wówczas zagrożenie było wciąż realne.
Kopernik miał powód, by tak dbać o obronność Olsztyna – w mieście znajdował się wówczas przeniesiony
z Fromborka skarbiec kapituły, którego zdobycie przez
Albrechta mogłoby sprawić, że wojna zakończyłaby się
zupełnie innym hołdem niż ten, który składano cztery
lata później na krakowskim rynku. Astronom na pewno
zdawał sobie sprawę, że kluczową bronią w tym konflikcie są pieniądze i – znając zarówno koszty prowadzenia
wojny, jak i zasobność skarbca krzyżackiego – potrafił
zapewne wyliczyć, że – jak znów zgrabnie ujmował to
Konopczyński – „nastał moment osobliwy. Już po zajęciu Chojnic, Stargardu, Tczewa, Schoenberg i Ysenburg
walili w Gdańsk z Góry Biskupiej, a Albrecht nie chciał
przybyć do ich obozu, bo nie miał gotówki na ich ukontentowanie i bał się wściekłości zawiedzionych”.
Ale astronom z takim zapałem bronił Olsztyna chyba
nie tylko ze względu na skarbiec. „Pragniemy bowiem

Problem polegał na tym, że w ówczesnych Prusach
prawo bicia monety miał zarówno Wielki Mistrz Krzyżacki, jak i miasta: Gdańsk, Toruń oraz Elbląg. Dodatkowo w obiegu była moneta polska, często „spodlona”
na Śląsku, a na tym nie koniec. „W obiegu pieniężnym
można było doliczyć się 17 rodzajów monet polskich,
węgierskich, czeskich, śląskich, pruskich, królewskich,
krzyżackich, niemieckich, litewskich i wołoskich w różnych odmianach, także fałszowanych, z różną zawartością kruszcu przy tym samym nominale i podobnym
wyglądzie” – ustalili Anna i Grzegorz Wójtowiczowie.
Im więcej podmiotów, tym więcej sprzecznych interesów – niemal każda strona w zależności od własnych
potrzeb żonglowała zawartością srebra i efekt był taki,
że w obrocie te same monety miały różną wartość rzeczywistą. Sprawa miała też swój podtekst polityczny.
Prawo bicia monety osłabiało związek Prus z Polską
– ekonomicznie, ale również nominalnie. I chociaż nie
wiadomo, czy podyktowała to Kopernikowi wierność
Koronie, czy ekonomiczny pragmatyzm, na pewno
opowiadał się za scentralizowaniem mennictwa, a więc
ściślejszym związkiem wszystkich ziem z Jagiellonami.
„Dodaję zaś i ten jeszcze sposób naprawy. Po pierwsze,
niech zostanie wyznaczone tylko jedno miejsce na bicie
monety, gdzie nowa moneta będzie bita nie przez jedno
miasto lub z jego znakiem, ale całej ojczyzny” – pisał
w 1517 r. w swoich „Rozmyślaniach”.
Już w tym wczesnym tekście skreślił astronom podstawowe zasady swojej teorii ekonomicznej, ale oficjalnie rozwinął ją później w traktacie o „Sposobie bicia
monety”. „Gorsza lepszą monetę z obiegu wypędza”
– zapisał uczony, dając tym samym światu tzw. prawo
złego pieniądza. Dalej doradzał: „Ten prawdziwy szacunek w trojaki sposób ulega zepsuciu albo pogorszeniu: po pierwsze, jeżeli jest wada w stopie, na przykład:
gdy się dodaje więcej miedzi do srebra, niż należało;
następnie, jeżeli okazuje się jakiś brak miary lub wagi;
po trzecie, jeśli zbiegnie się to i tamto. Staje się także
moneta gorszą przez swoją mnogość, gdy mniej można
kupić samego srebra, niż moneta jest warta, przeto tyle
monety należy wybijać, jak długo odpowiada wartości
srebra. Następnie, gdy wskutek długiego użycia jest
wytarta. Gdzie więc bije się nową monetę, tam należy dawną wycofać i w mennicy ją wymienić według tej
wartości srebra, ile się go w niej stwierdzi, inaczej stara
moneta nową zepsuje”.
– Wniosek Kopernika stanowi pierwsze w historii
myśli ekonomicznej świadectwo nie tylko zrozumienia,
ale i wyraźnego sformułowania obiektywnego charakteru prawidłowości ekonomicznej, prawidłowości obiegu
pieniądza, prowadzącej czasem do sytuacji diametralnie odmiennej od zamierzonej – uważa Marcin Szaleniec z Portalu Edukacji Ekonomicznej. – Takie obiektywne pojmowanie praw ekonomii po upływie dwóch
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Jan Matejko, „Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem” (1873). Muzeum UJ Collegium Maius.

i pół wieku cechować będzie fizjokratyzm, a następnie
ekonomię klasyczną. Kopernik niekiedy był uznawany za prekursora tzw. ilościowej teorii pieniądza, gdyż
zwrócił uwagę na ilość „spodlonego” pieniądza jako
czynnika wywołującego wzrost cen towarów.
Ekonomiczne talenty astronoma na pewno doceniano – z prośbą o orzeczenie w sprawie reformy pieniądza
zwracała się do niego zarówno kapituła, jak i później stany
pruskie. Bardziej jednak doceniano własne interesy. Ostatecznie zdecydowano się na reformę monetarną opracowaną przez mieszczanina krakowskiego Justusa Decjusza,
lekko tylko po kopernikańsku zmodyfikowaną. Wójtowiczowie nie mają wątpliwości: „O akceptacji idei Decjusza
przesądziła gwarancja dochodów z mennicy dla skarbu”.

Astronom na problemy gastryczne
Najciekawsze w Koperniku jest to, że wszystkie jego
pasje rozwijały się niemal jednocześnie. Traktat monetarny uzupełniał, przygotowując obronę Olsztyna, a odbudowując gospodarczo wyniszczoną wojną Warmię,
wciąż badał ruchy ciał niebieskich – dowodem czego jest
choćby tablica astronomiczna, to dziwne graffiti na prawo od wejścia, nad drzwiami jego komnaty w olsztyńskim zamku, wyznaczające datę równonocy. Ale nawet
po wszystkich militarnych, ekonomicznych czy astronomicznych sukcesach mistrza Mikołaja, tym, za co współcześni cenili go najwyżej, pozostawała medycyna.
Studiował ją w Padwie – wówczas najznakomitszej
w tej dziedzinie uczelni, jak przekonuje farmakolog Jerzy Jambor. Po powrocie na Warmię leczył biskupów
warmińskich, ale i zwykłych mieszczan – co szczególne, również kobiety. Wiadomo np., że 24 lutego 1532 r.
udzielił pomocy siostrze plebana elbląskiego Achacego
Freuntha. Jego renoma medyczna musiała być naprawdę wielka, skoro w 1541 r. został poproszony przez swojego dotychczasowego wroga, księcia Hohenzollerna
o przybycie do Królewca i pomoc w kuracji burmistrza
Tapiewa, Jerzego Kunheima. Nieco wcześniej biskup
Maurycy Faber w listach do arcybiskupa gnieźnieńskiego i kasztelana krakowskiego zwracał uwagę na ofiarność lekarzy, przede wszystkim Kopernika, któremu –
jak pisał – zawdzięcza „utrzymanie przy życiu”.
„Niewątpliwie [Kopernik – przyp. red.] był bardziej
znany jako lekarz, niż jako astronom i filozof” – pisał
niegdyś słynny farmaceuta, dr Wacław Jaroniewski,
choć czytając dziś kopernikańskie recepty, laik może
mieć spore wątpliwości co do jakości jego praktyki. Oto
na marginesie jednej z ksiąg mistrz Mikołaj zapisał np.
panaceum okulistyczne: „Owoce kopru włoskiego, selera lub do uznania pietruszki, anyżu, pieprzu, jałowca,
kopru ogrodowego, ziela hyzopu i bożego drzewka, mastyks i korzeń glistnika. Ten proszek nie tylko poprawia
wzrok, nawet prawie utracony, ale również wzmacnia
żołądek i czyści, kamień kruszy, rozpuszcza zaczopowania w wątrobie i trzustce i wszystkie wiatry wypędza”.
Czy coś takiego mogło działać? – Z pewnością nie był
to środek, który „poprawia wzrok, nawet prawie utracony”, ale był to bardzo skuteczny lek w chorobach układu
pokarmowego – przekonuje dr Jambor. – Aktywność
farmakologiczna tego medykamentu była wynikiem
synergistycznego działania poszczególnych składni-

ków. Przy czym większość z nich miała wyraźny wpływ
na wydzielanie i przepływ żółci. Lek działał wielokierunkowo, zachowując wartość środka żółciotwórczego,
żółciopędnego i rozkurczowego, co pozwalało na jego
zastosowanie w leczeniu schorzeń, których przyczyna
leżała w nieprawidłowej funkcji wątroby i dróg żółciowych. Nie ma tu niczego zbytecznego. Każdy ze składników wykazuje określoną aktywność farmakologiczną.
Każdy jest racjonalnie dobrany. Było to, jak na czasy,
w których żył Mikołaj Kopernik, bardzo nowoczesne
i odważne podejście do receptury.
Farmakolog dodaje, że w czasach astronoma jednym
z największych problemów zdrowotnych były właśnie
choroby układu pokarmowego. – Antysanitarne warunki bytowe, sposób przygotowania pożywienia oraz
zły system żywienia powodowały, że schorzenia układu
pokarmowego były powszechne. Dlatego też przeważająca część medykamentów, które wtedy stosowano,
leczyła przede wszystkim różnego rodzaju zaburzenia
żołądkowo-jelitowe – mówi dr Jambor. I uzupełnia: –
Oceniając recepty Kopernika, należy mieć na uwadze
poziom ówczesnego lecznictwa. Mimo tego, że był to
już okres odrodzenia i humanizmu, ówczesna medycyna w dużym zakresie nadal była wiedzą, u której
podstaw leżała wiara, że diagnostyka chorób zależy od
ruchu planet, a skuteczność leków pozostaje w ścisłym
związku z układem znaków zodiaku.
Cóż, komu jak komu, ale Kopernikowi kwestia ruchu
planet była bliska, może stąd i diagnozy były trafione.
Ksiądz Starowolski, żyjący niedługo po astronomie, zapisał o nim słowa pewnie przesadzone, ale i wiele mówiące o jego lekarskiej sławie: „W medycynie czczono
go niczym drugiego Eskulapa”.
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Nieco mniejsze były sukcesy astronoma na polu literatury, co nie znaczy, że nie oddawał jej się z pasją.
W 1509 r. wręczył Łukaszowi Watzenrode swoje tłumaczenia wierszy Teofilakta Symokatty, dość frywolnych
zresztą, jak głosił tytuł: „Obyczajowych, sielskich i erotycznych”. Dwa lata później stworzył epigramat z okazji
ślubu króla Zygmunta I z Barbarą Zápolyą – pozostał
w nich wierny tematyce miłosnej, skoro zamieszczony
został w epitalamium Jana Dantyszka.
Ale próbował też Kopernik sił w większej formie
i poważniejszej tematyce. W następnym stuleciu Jan
Brożek odnalazł łaciński poemat religijny „Septem
Sidera” („Siedem gwiazd”), zgodnie uznawany od tamtych czasów za dzieło mistrza Mikołaja. Ofiarowując
poemat papieżowi Urbanowi VIII, profesor Brożek
pisał: „Wiek dziecięcy i pierwszą młodość Króla Królów w siedmiu wizerunkach, Ojcze Święty, Twojej Świątobliwości ofiaruję. Nowy to rodzaj malarstwa. Tu nie
drzewo, nie miedź, nie płótno przedstawia te obrazy, ale
niebo i barwy, nawet podczas najciemniejszej nocy widziane. Arcydzieło zaś tak mistrzowskie, że Apellesowi
nie ustępuje, a niemal go przewyższa”.
Tak, trzeba przyznać, że parał się zazwyczaj Kopernik rzeczami wzniosłymi. Z jednym jednak wyjątkiem.
Otóż legenda głosi, że to właśnie ten człowiek renesansu wymyślił całkiem pospolitą, ale jakże ważną…
kanapkę. Mniej więcej wtedy, gdy Albrecht Hohenzollern rozłożył się z obozem pod Olsztynem, mistrz
Mikołaj – jak mało kto świadomy, że wielu mieszczan
cierpi na dolegliwości żołądkowe – dopatrzył się ich
źródeł w zanieczyszczonym jedzeniu. Nakazał więc
smarowanie chleba masłem lub smalcem, choć nie dla
poprawienia walorów smakowych, lecz żeby było widać
na nim ewentualny brud.
Jakikolwiek jednak był powód, to na pewno kolejna
rzecz, za którą powinniśmy być wdzięczni temu geniuszowi renesansu. No bo kto w dziejach potrafił jedną
ręką zatrzymać Słońce, a drugą zrobić kanapkę?

Wojciech Lada

[artykuł ukazał się w tygodniku „wSieci”,
nr 37 (41), 16-22 września 2013 r.]

Kopernik w Krakowie

Poezja i kanapka
Dr Jambor całkiem słusznie zauważył, że Kopernik
nie był zawodowym astronomem i swoich przełomowych obserwacji dokonywał w czasie wolnym od powierzonych mu obowiązków. To rodzi jednak pytanie
o pojęcie „czasu wolnego”. Oprócz bronienia Warmii
przed Krzyżakami, nieustannym leczeniu jej mieszkańców z kłopotliwych zapewne problemów gastrycznych
czy rewolucjonizowania ekonomii, bywał Kopernik
również kartografem, poetą, tłumaczem, matematykiem, a i zapewne zdolnym konstruktorem, skoro sam
wykonywał wiele ze swoich narzędzi astronomicznych.
Swoją pierwszą samodzielną mapę sporządził
w 1510 r. na zlecenie wuja, przy okazji kolejnego sporu granicznego z Krzyżakami, ale wiadomo, że miał
zapewne swój udział w pracach nad dziełami innych
kartografów. W każdym razie na pewno już w Krakowie, a później w Bolonii i Rzymie przyjaźnił się Kopernik blisko z Bernardem Wapowskim – ojcem polskiej
kartografii – i być może wspólnie z nim pomagał Markowi Beneventano przy tworzeniu pierwszej nowożytnej mapy Europy Środkowo-Wschodniej. Wiadomo też,
że w 1519 r. pracował nad mapą zachodniej części Zalewu Wiślanego – tu znów chodziło o spór terytorialny,
ale tym razem z Elblągiem. Dziesięć lat później wykonał plan całych Prus, jednocześnie przez cały czas będąc
konsultantem Wapowskiego.

Pomnik odlany z brązu według projektu Cypriana Godebskiego przedstawia Mikołaja Kopernika w stroju krakowskiego żaka. Powstał w 1899 r., a rok później został uroczyście odsłonięty na dziedzińcu Collegium Maius Uniwersytetu
Jagiellońskiego. W 1953 r. z inicjatywy Karola Estreichera
pomnik został przeniesiony na Planty przy Collegium Witkowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie stoi do dziś.
Mikołaj Kopernik studiował na Akademii Krakowskiej w latach 1491 – 1495. spotykał tu wielkich uczonych i słuchał
ich wykładów. Jednym z nich był Wojciech z Brudzewa.
Kopernik uczęszczał na różnorodne wykłady: z gramatyki,
z retoryki, z poetyki, ale również na wykłady o treściach
matematyczno-astronomicznych. Jest możliwe, że właśnie
w tym czasie w jego umyśle zrodziła się koncepcja teorii
budowy świata odmiennej od obowiązującej.

Fot. (Kaj)
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 Wreszcie robią chodnik wzdłuż torowiska przy ul. Wielickiej. Jest to droga prowadząca m.in. do Urzędu Miasta Krakowa. Natomiast zejście schodami do magistratu
nadal straszy przerdzewiałymi poręczami (na zdjęciach).
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 Przy ul. Gołaśka ściany bloków
coraz bardziej oplatają zielenice.

 Chodniki to pięta achillesowa

– Kiedy zostanie uprząt-

nięty wrak punta spod przychodni na ul. Białoruskiej –
pyta Czytelnik. – Zgłaszam to
do Straży Miejskiej od wielu
lat, bez rezultatu, a przecież
tam brakuje miejsc do parkowania. Odholowanie nieoznakowanego wraku nie przekracza chyba możliwości służb porządkowych.
 Mieszkanka Woli Duchackiej, która korzysta
z przystanku autobusowego
„Beskidzka” tuż przy Tarnobrzeskiej, pyta, dlaczego
nikt nie sprząta dzikiego wysypiska (na zdjęciu). Wydaje się, że śmietnik powstał na terenie prywatnym, służby
miejskie muszą ustalić właściciela, aby pociągnąć go do
odpowiedzialności. Ale wysypisko (w myśli nowej ustawy)
powinno być uprzątnięte przez służby gminne.
 Mieszkańcy ul. Obronnej interweniowali w sprawie karkołomnych
dziur w nawierzchni jezdni (na
zdjęciu). Służby drogowe obiecały
naprawę.
 Remont
ul. Wysłouchów nie
dotyczył
chodników
i pobocza. Na zdjęciu zdewastowane przez samochody dostawcze do pobliskich sklepów przejście na wysokości numeru 53.

krakowskich inwestycji. A przecież większość mieszkańców porusza się nie samochodami, lecz
pieszo. Tymczasem natrafiają na
prawdziwy tor
przeszkód –
zgłasza mieszkanka Woli Duchackiej, zwracając
uwagę na zdewastowany chodnik
przy targowisku Manhattan na ul.
Nowosądeckiej. Takich miejsc jest
niestety znacznie więcej. Wiadomo,
vipy i decydenci nie chadzają pieszo
(bo mogliby się przewrócić).
 Przebudowa drogi przy
ul. Lipowskiego w Bieżanowie wywołała reakcje
mieszkańców i mediów
– chodziło o zbyt wysokie
krawężniki, co utrudni
m.in. wjazd na parking
przy stadionie Bieżanowianki. Okazało się, że środki na projekt i realizację
pochodzą z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
z puli odszkodowań popowodziowych. Trzeba mieć
nadzieję, że wykonawca uwzględni słuszne obawy i zastrzeżenia gospodarzy tego terenu.
 Przy ul. Myślenickiej w Swoszowicach historyczne
wydarzenie – zbudowano zadaszoną wiatą. Jest też
pobocze,
choć
w jednym miejscu
zasłonięte drzewem, przez co
piesi muszą wchodzić na jezdnię.
 Opóźnia się
budowa sali sportowej wraz z zapleczem przy Gimnazjum nr 29 przy ul. Aleksandry.

Gabinet Stomatologiczny „ELDENT”
Stomatologia pełny zakres usług:
ch Świąt
soły
We
	bezbolesne zabiegi w znieczuleniu
miejscowym
 protetyka – protezy, korony, mosty
 stomatologia zachowawcza i estetyczna

os. Bieżanów Nowy, ul. Aleksandry 19
(przy pętli autobusowej)

tel. 12 657 54 68, kom. 535 798 628

Miała być gotowa
w czerwcu 2013 r.
Prawdopodobnie
huczne otwarcie szykowane jest na okres
przedwyborczy,

Pon. - pt.
godz. 15 - 20,
śr. godz. 9 - 12
zapraszamy

dr Jolanta Skubis

 Nie ma już księgarni
„Skarbnica” w pawilonie
przy ul. Witosa. Z naszego
osiedlowego
krajobrazu
ubyła placówka kulturotwórcza, wielka szkoda
– sygnalizuje mieszkaniec
os. Kurdwanów Nowy. To samo nastąpiło w Rynku
Głównym, gdzie zlikwidowano kultowy Empik, a księgarnia „Hetmańska” skurczyła się o połowę. Świat
książek i podręczników przenosi się do internetu wraz
ze swoimi czytelnikami. W tymże internecie swój azyl
znajdują także niezależne telewizje, radia i produkcje
filmowe. Taki nasz signum temporis – znak czasu.
 Na rogu ulicy Bieżanowskiej i Snycerskiej
zwraca uwagę rzeźba (na
zdjęciu). Brak podpisu,
co ona przedstawia. Dla
niewtajemniczonych podpowiadamy, że nieopodal
jest ulica Opty – to nazwa
jachtu, którym niezłomny kapitan Teliga opłynął świat.
 „To nie jest kosz na wasze odpady, tylko na moje”
– zdaje się mówić pies na rysunku. Ale to, jak widać,
nie pomaga.
 Podpatrzone przy pawilonie na os. Cegielniana. Ciekawe, o czym rozmawiają jeszcze przed Wigilią...

CZEKAMY NA SYGNAŁY I ZDJĘCIA:
e-mail: wiadomosci.krakow@wp.pl

Jak obyczaj ka¿e stary, wed³ug Ojców naszej wiary,
pragnê z³o¿yæ Wam ¿yczenia w dniu Bo¿ego Narodzenia.
Niech Wam Gwiazdka Pomyœlnoœci, która œwieci Wam o zmroku,
zaprowadzi Was do Szczêœcia i Radoœci w Nowym 2014 Roku!!!
Zapraszamy na extra−super
okci
makijaże i zdobienie pazn
na supersylwestra!!!
Dziewczyny, szykujcie się
na studniówki!!!

życzy wszystkim Klientkom i Klientom
Salon fryzjerski Lori'n
Marzena Repelewicz wraz z personelem
ul. Włoska 2 A (naprzeciwko sklepu Lewiatan)

tel. 12 292 48 22 www.salonlorin.com

lek. stom. Agnieszka Kołodziejczyk

Gabinet Stomatologiczny

ul. Włoska 2A

dr Maciej Skubis
Rodzinnych świąt
Bożego Narodzenia,
spokoju, radości
i zdrowego uśmiechu
w Nowym Roku
życzą Pacjentom

Gabinet Neurologiczny
Gabinet Rehabilitacji

Wola Duchacka
ul. Pierackiego 11
(dojazd od ul. Malborskiej)
tel. 12 425 52 62

CITO−TEST
Pracownia Analiz Lekarskich
tel. 12 657 54 40, 606 957 723

 bezbolesne leczenie
w znieczuleniu komputerowym
 protetyka
 chirurgia IMPLANTY
 bezstresowe leczenie dzieci

NOWOŚĆ!

● Bezbolesne i bezstresowe pobieranie krwi z palca.
● Pełny zakres badań krwi, moczu i kału.

12 292 48 21
501 35 67 69

pon. 12 – 19
śr. 14 – 19
czw. 12 – 19
pt. 8 – 19

Kurdwanów

ul. Wysłouchów 51

mgr fizjoterapii Przemysław Bednarczyk

Zdrowych i pogodnych
Świąt, szczęśliwego
Nowego Roku!

REJESTRACJA

 Licówki Componeer  Rentgen cyfrowy
 leczenie chorób błon śluzowych

ARCUS

(pawilon usługowo−handlowy, I p.)

przyjmowanie materiału do badań
pn.− pt. 7.30 − 13.00
wydawanie wyników pn.− pt. 18.00 − 19.00

(naprzeciwko sklepu LEWIATAN)

Centrum medyczno-rehabiltacyjne

os. Piaski Nowe, ul. Łużycka 55

EM
KOSM MA:
ETYKA
CI
666 7 AŁA
40 05
0

tel. 601 95 65 25

Jesteś
w dobrych
rękach!

Rehabilitacja
Gabinety medyczne
www.arcus.strefa.pl
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www.zalmax.pl

Żaluzje

pionowe * poziome * roletki tekstylne

Produkcja * Montaż * Serwis

Kraków, ul. Szczęśliwa 10, tel. 12 655 74 74

PRALNIA – MAGIEL
· uprawnienia do prania: dla hoteli,
restauracji i zakładów pracy
· uprawnienia do prania z barierą
higieniczną: dla przychodni
i gabinetów lekarskich
· czyszczenie dywanów
· pranie pościeli z merynosów
Zapraszamy klientów indywidualnych

Punkt przyjęć: Magiel, pralnia,
czyszczenie dywanów
· punkt odbioru ul. Bojki 4
tel. 12/654-85-24
· punkt odbioru ul. Beskidzka 30
tel. 12/655-43-04
czynne: pon.-pt. 9.00-18.00
sobota 10.00 – 14.00
Punkt przyjęć:
· punkt odbioru ul. Na Kozłówce 18/
sklep przy taxi

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

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

Radosnych
Œwi¹t
Bo¿ego
Narodzenia
oraz
szczêœliwego
Nowego Roku!

życzą pracownicy
P.W. SECO Sp. z o. o.

 akwarystyka
 karmy (pies-kot:

du¿e opakowanie
– dowóz gratis)


 ptaki, gryzonie...

WULKANIZACJA
− 607 617 843
Piaski Wielkie
ul. Kijanki 12 a

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, NEUROLOG
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

o
ch iweg !
y
!!
oł śl
es czę ku
W sz Ro
ti o
ią weg
w
Ś No

Wola Duchacka, ul. Nowosądecka 78
tel. 12 265 23 60

os. Ruczaj, ul. Kobierzyńska 54
tel. 12 657 41 54
e-mail: bel_meb@op.pl, www.bel-meb.pl

pon. – pt. 8 – 17, sob. 9 – 13

NARZĘDZIA WARSZTATOWE dla wszystkich
Wola Duchacka, ul. Gromady Grudziąż 14

tel. 12 265 32 30, 12 265 32 31

www.robin.krakow.pl

OPTYK

dojazd od ul. Gwarnej
lub Cechowej

12 654 25 35
501 702 688

Szafy
wnętrza
garderoby
(przed przychodnią na Białoruskiej)

tradycja, doświadczenie,
dobra jakość!

Marek i Andrzej
Chlipałowie

Naszym obecnym i przyszłym PT. Klientom
składamy życzenia Wesołych Świąt
oraz szczęśliwego Nowego Roku!

Wesołych Świąt !

czynne od pon do sob:
700 – 2000

Zakład
Mechaniki
Pojazdowej
i Blacharstwa

9

Od poniedziałku do piątku
w godzinach 9−18

tel. 501 718 154
ul. Nowosądecka 31
(obok apteki)

Specjalny 
RABAT 10%
pełny zakres szkieł
okularowych,
bezpieczne okulary
dla dzieci,
lekkie soczewki
plastikowe
bezpłatne
komputerowe
badanie wzroku

Wykonujemy okulary
na receptę z refundacją

e-mail: robin@robin.krakow.pl

prawdopodobnie NAJTAŃSZE
UBEZPIECZENIA w Krakowie

Bar maraton

Ubezpieczamy majątek, firmy,
życie i zdrowie (OC,AC,NNW, inne) !!!!!

(przy zajezdni MPK i ZIS)

Tylko u nas ubezpieczysz najtaniej,
sprawdź nas, zadzwoń
i zamów kalkulację !!!!!

SUPER PROMOCJE !!!!!
- Zniżki do 60 % i więcej
- Extra rabaty przy pakietach
- Załatwiamy formalności za klienta
- Dodatkowe zniżki w AC i OC
DO UBEZPIECZENIA PIZZA GRATIS
Wspieramy Fundację
Uniwersyteckiego Szpitala
Dziecięcego w Krakowie

Walerego Sławka 10

Obiady na miejscu
i na wynos, Catering

12 265 01 89
883 311 600
Napisz do nas
Wysyłamy cotygodniowe
menu – prześlij e-mail:
newsletter@wtorek22.pl

www.barmaraton.pl
zamów online

Wesołych Świąt !!!
Agencja Ubezpieczeniowa LIDER
ul. Białoruska 10B
(wejście przez sklep Kefirek)
czynne: pn - pt w godzinach od 9 - 17
telefon: 501-533-226, 533-313-334
ubezpieczenianawoli@interia.pl
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Od redaktora

Trzy grosze

JAK TO ZE SMOGIEM BYŁO. W listopadzie 2013
roku władze krakowskie i małopolskie podjęły uchwałę
o zakazie palenia węglem. To była historyczna chwila.
Po pięciu latach nie było w mieście domowych palenisk, czyli źródeł niskiej emisji. Ku zdumieniu władz
i mieszkańców w 2018 roku smog nadal panował nad
Krakowem. Zakazano więc używania pojazdów benzynowych, wszyscy jeździli pojazdami elektrycznymi
i gazowymi, na dodatek półbogaty Kraków wprowadził półdarmową komunikację miejską, a darmowych
parkingów na obrzeżach było co niemiara. Jakie było
przerażenie wszystkich, gdy smog nadal był widoczny
i odczuwalny na każdym kroku, urządzenia pomiarowe
szalały, aż się w końcu zepsuły. Po następnych pięciu
latach, czyli w roku 2023 porwano się na akt desperacji i wyburzono wysoką zabudowę wzdłuż wszystkich
naturalnych korytarzy powietrznych, czyli odtworzono
krakowskie doliny rzek i potoków. Miastu przyznano
za to najwyższe odznaczenia unijne, niemieckie i rosyjskie. Zrobiło się czyściej, ale tylko wtedy, gdy wiał silny wiatr. W okresach bezwietrznych smog rozwijał nad
miastem swoje ponure, śmiercionośne skrzydła. Okazało się, a było to już w roku 2028, że największe zanieczyszczenia napływają nad dawną stolicę Polski znad
wszystkich wrogich okolic. Smog nadal zagrażał życiu
mieszkańców, ludzie chorowali i umierali tu jak wcześniej. Odór siarki bił po nozdrzach, źle wpływał szczególnie na dziewice. I wtedy do akcji wkroczył szewczyk
Dratewka, taki nick podał niezależny internauta, który
wykazał, że Kraków połoźony jest w niecce i nigdy – jak
podawały źródła historyczne – nie był dobrym miejscem
do lokowania zabudowy, a stołecznej w szczególności.
Widząc to władze wszelkiej maści w popłochu opuściły
Kraków. Zostali tylko nieliczni mieszkańcy oraz wspomniany internauta Dratewka. Aktywiści Krakowskiego Alarmu Smogowego czmychnęli z miasta znacznie
wcześniej, chyba nawet jako pierwsi. W końcu Dratewka podrapał się po słowiańskiej łepetynie i wpadł na
pomysł, że smog należy przypisać wawelskiemu smokowi. I tak to się zaczęło... A to już temat na inną znaną
bajkę ;-)
PRZEBIERANIEC. Prestidigitator, nadpremier,
nadprezydent, wiecznie młody, wiecznie sprawny, wiecznie żywy. Zatroskany, gniewny, stanowczy, uśmiechnięty - na zawołanie dyspozycyjnych mikrofonów i kamer
kręci swój serial. Mistrz kamuflażu, makijażu, gestu,
mimiki i werbalistyki - słowem manipulacji. Ostatnio
powołał nowych ministrów, od których ma mu się po
raz kolejny odświeżyć wizerunek. Kto kogo przetrzyma
– on publiczność, czy publiczność jego? Wierzę w publiczność.
WŁADZIA. Władzia czyli władza, tak jak niektórzy
mówią pieszczotliwie „pieniążki”. Co będzie, gdy zacznie
się kolejna walka o „władzię”, czyli rozpocznie się kampania wyborcza. Prysną sentymenty, sympatie, koleżeńskość, rozpoczną się zimne kalkulacje, ile to szabel ma
dany pretendent do „władzi” przy sobie, na ile może liczyć, ile, jak i gdzie może jeszcze pozyskać. No i huzia na
te stanowiska do obsadzenia, im wyżej i lepiej płatne, tym
walka będzie bardziej bezwzględna – w imię „ideałów,
obietnic, aby było lepiej, dla dobra nas wszystkich”, itede, itepe. Zapytajcie wprost póki czas, co taki miłośnik
„władzi” ma w swoim dorobku i zawodowym, i publicznym, i nie dajcie się nabrać na to, co gładko odpowie
w ramach autopijaru. Sprawdźcie go, zanim wybierzecie.
Bo „władzię” miłują ponad wszystko ci, którzy nic innego
poza nią nie mają.
POLSKA SPECJALNOŚĆ. Co jest naszą specjalnością? Mędrkowanie i pouczanie innych. Bez zadawania zbędnych pytań, tonem agresywnym i nie znoszącym sprzeciwu. Przeciętny Polak widząc piekarza
(też Polaka) powie mu jak powinno się upiec chleb,
widząc nauczyciela – jak powinno się uczyć dzieci, widząc polityka – jak powinno się rządzić, nie pomijając
dziennikarza – jak powinno się pisać artykuły. Każdemu z nich pogrozi palcem lub poklepie po plecach. Jaką
specjalność ma wyżej opisany – żadnej, jakie osiągnięcia – marne.
Prawo do Życzeń. Życzę nam wszystkim paru
rzeczy niby oczywistych (proszę się nie śmiać!), jak
prawo do 8-godzinnego dnia pracy, prawo do wolnych
sobót, prawo do godziwego wynagrodzenia, prawo do
wypoczynku, prawo do bezpłatnej służby zdrowia, prawo do bezpłatnej nauki, prawo swobody wypowiedzi (np.
w miejscu pracy), prawo do strajku itd. itp. Pamiętacie
Państwo?

Jarosław Kajdański
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Powstaje pełnometrażowy dokument fabularyzowany o rotmistrzu Witoldzie Pileckim,
uznanym za jednego z najodważniejszych ludzi świata, który bohatersko walczył z niemieckim
i sowieckim okupantem. Zakończenie produkcji we wrześniu przyszłego roku.

Walka o pamięć

z reżyserem DARIUSZEM WALUSIAKIEM rozmawia Jarosław Kajdański

Dlaczego wybierasz takie tematy? Ich realizacja we– Spotkaliśmy się na początku lat 90-tych ub. wieku
pchnęła Cię na powrót do „drugiego obiegu”. Dlaczego
w „kultowej” (jak się później okazało) gazecie „Czas
tak się dzieje?
Krakowski”. Pamiętam, że za moje pierwsze honora– Z wykształcenia jestem historykiem i szczególnie
rium zaprosiłem Cię na „coś tam”, a Ty wskazałeś Klub
interesują mnie zmagania z dwoma totalitaryzmami:
Dziennikarzy „Pod Gruszką” – już wówczas mierzyłeś
niemieckim i sowieckim. Także bezpośredni kontakt
wysoko. Nasze drogi się rozeszły, „Czas” upadł, jak
z takimi ludźmi, jak wspomniany gen. Zieliński do
wspominasz tamten okres?
czegoś zobowiązuje. W latach osiemdziesiątych pod– To był początek mojej drogi zawodowej. W okresie
jąłem walkę z systemem komunistudiów na UJ w drugiej połowie
stycznym, teraz prowadzę walkę
lat osiemdziesiątych razem z koCi, którzy dzisiaj rządzą Polską,
o pamięć o tych, którzy znacznie
legami odbudowywaliśmy w Kranie są zainteresowani,
wcześniej sprzeciwili się zniewakowie Niezależne Zrzeszenie Stubyśmy byli dumni z naszej historii.
dentów. Wówczas zajmowałem Dumnym narodem trudniej władać. laniu naszego narodu. Musimy
pamiętać o swojej przeszłości i na
się między innymi redagowaniem
historii niezłomnych, wyklętych,
i wydawaniem Przeglądu Akadeniepokornych budować przyszłość Ojczyzny. Podobnie
mickiego, pisma NZS i to był mój pierwszy kontakt
myśli wielu moich kolegów, którzy za swoją niezależz dziennikarstwem. Podobnie było z ludźmi tworząność płacą odsunięciem od telewizji publicznej, co wiącymi „Czas Krakowski”, większość wcześniej związana
że się z nieustanną walką o zdobywanie pieniędzy na
była z prasą „drugiego obiegu”. Moim bezpośrednim
produkcję.
szefem w dziale miejskim był Władek Tyrański, który
Ci, którzy dzisiaj rządzą Polską, nie są zainteresoprzez kilka lat kierował redakcją podziemnego „Tygowani, byśmy byli dumni z naszej historii. Dumnym
dnika Mała Polska”. Do dzisiaj spotykamy się ze sobą,
narodem trudniej władać. Dlatego lepiej społeczeńjeżeli tylko czas na to pozwoli. Z podziemiem zwiąstwu wmówić, że kłamstwo, zdrada, prześladowanie
zani byli także Krzysiek Dawidowicz – poeta z okresu
słabszych to nasze narodowe cechy i, że nie ma ludzi
SKS-u, Jarek Szarek, Anka Zechenter – dzisiaj pranieskazitelnych. Przeczą temu historie rotmistrza Wicownicy IPN, Ryszard Terlecki – obecnie poseł PiS, no
tolda Pileckiego, żołnierzy wyklętych, setek tysięcy
i przede wszystkim naczelny „Czasu” Jan Polkowski.
Polaków bezinteresownie ratujących Żydów... FunkNie sposób wszystkich wymienić. Ty także z tego co mi
cjonowanie w tak zwanym „drugim obiegu” ma także
wiadomo byłeś związany z opozycją antykomunistyczdobre strony. Pokazy filmów w salkach katechetyczną. Był to wspaniały zespół dziennikarski i do dzisiaj
nych, domach kultury dają możliwość bezpośrednieszczycę się tym, że mogłem pracować w tym gronie.
go spotkania z widzem, a to dla twórcy jest niezwykle
Upadek „Czasu” oceniam jako wielką stratę dla odrabudujące.
dzającej się Polski. Wówczas wierzyliśmy, że każdemu
zależy na zerwaniu z komunizmem. Później zrozu– Oprócz „wyklętej historii”, realizujesz także dokumiałem, że była to tylko gra pozorów. Dla niezależnej
menty o wybitnych Polakach. Miałem okazję obejrzeć
prasy nie bojącej się obnażać niegodziwe postępowaTwój film o redemptoryście ojcu Bernardzie Łubieńnie tych, którzy dogadali się z komunistami, nie było
skim, związanym m.in. z podgórskim Sanktuarium
miejsca w Polsce. Podobnie było z Telewizją Krater,
Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Był pokazywanależącą do włoskiego biznesmena, a działającej w sieny w Podziemnym Salonie Artystyczno-Literackim
ci TV Polonia. Pracując tam zrealizowałem pierwsze
(PSALM) w kościele na Piaskach Nowych. Zrobił na
filmy. Jeden z nich pt. „Generał” opowiadał o życiu
mnie duże wrażenie – mocny, pozytywny przekaz.
wyższego oficera AK Bohdana Zielińskiego ps. Tytus.
– Tematyka kościelna nie odbiega od moich zainteFunkcjonowanie stacji zakończyło się najściem brygaresowań. Polska jako państwo zbudowana została na
dy antyterrorystycznej i zaplombowaniem wszystkich
wierze i Krzyżu Chrystusowym. Dzięki wierze przepomieszczeń. Tak Włosi zapłacili za próbę budowatrwaliśmy najcięższe okresy naszej historii. Bóg, Honor,
nia niezależnej telewizji. Pod pozorem nieprzyznania
Ojczyzna to wartości, które wyznaczały naszą dziejową
koncesji zniszczono dobrze zapowiadającą się stację.
drogę i nadal powinny charakteryzować wolną, suweNiestety niezależność w Polsce do dzisiaj jest prześlarenną Polskę. Należę do podgórskiej parafii o. redempdowana. Sam dobrze o tym wiesz.
torystów. Mam tam wielu przyjaciół. Z o. dr. Maciejem
Sadowskim zrealizowałem wcześniej film pt. „W służbie
– Jesteś znakomitym dokumentalistą, autorem filodkupienia. Redemptoryści w okowach dwóch totalimów o naszej współczesnej historii, wystarczy wymietaryzmów”. „Misjonarz”, bo taki tytuł nosi dokument
nić „Strajk 88. Ostateczna rozgrywka”, „Ballada o Juo o. Bernardzie Łubieńskim, również zrealizowałem
reczku”, „Cichociemni. Wywalcz wolność lub zgiń”.
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Historyk, reżyser, scenarzysta, w latach 80. związany z pismami podziemnymi NZS. W 2010 roku
otrzymał wraz z kolegami z NZS-u krzyż Polonia
Restituta. Właściciel firmy DAW Production zajmującej się produkcją filmową. Autor blisko sześćdziesięciu reportaży i filmów dokumentalnych o tematyce kresowej i historycznej, prezentowanych
i nagradzanych na festiwalach w kraju i zagranicą.
Film „Orlęta Lwowskie" był nagrodzony na VI międzynarodowym festiwalu „Mój rodzinny kraj” na
Ukrainie, "Pohańbiona godność" na festiwalu „Niepokorni, niezłomni, wyklęci” w Gdyni. Współpracownik krakowskiej Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, z którą w ostatnim
czasie tworzy internetową telewizję historyczną
www.itvnaszahistoria.pl
z o. Maciejem. Dla mnie osobiście był trudnym filmem.
O. Bernard, obecnie Sługa Boży, urodził się w XIX wieku, kiedy Polska była pod zaborami. Mając 12 lat wyjechał do szkoły do Anglii. Za granicą spędził ponad 20
lat, tam też wstąpił do zgromadzenia redemptorystów.
Realizując zdjęcia pojechaliśmy na Zachód i zetknęliśmy się z kościołem katolickim w Anglii, Belgii i Holandii, jakże dziś różnym od tego, który oglądał o. Bernard.
Film jeszcze na etapie produkcji
wzbudził tam spore zainteresowanie. Obecnie przygotowujemy wersję angielskojęzyczną.
Mając świadomość, że będą
go oglądać widzowie za granicą, postanowiliśmy w miarę
możliwości opowiedzieć także
o świetności przedrozbiorowej
Rzeczpospolitej, która ustanowiła pierwszą w Europie konstytucję obywatelską. O. Bernard po powrocie z Anglii trafił
do Mościsk, dzisiaj należących
do Ukrainy. Tak więc film musiał uwzględniać także odczucia
tamtejszego odbiorcy. Ponadto
życie o. Bernarda i to, co głosił
w kazaniach i Misjach redemptorystowskich jest tak obszernym materiałem, że trudno było
wybrać najistotniejsze elementy do opowiedzenia historii duchownego, który był wierny Bogu i Ojczyźnie.
– Dlaczego inspirują Cię także tematy kresowe? Czy
są jakieś tematy krakowskie, a może podgórskie (bo
mieszkasz w Podgórzu), które chciałbyś zrealizować?
– Przez kilka lat dla telewizji publicznej i TVP Polonia realizowałem programy o Polakach mieszkających
na Kresach. W tym czasie dokładnie spenetrowałem
teren dawnej Rzeczpospolitej. Była to niesamowita
przygoda, bezpośrednie spotkanie z historią i wspaniałymi Polakami, ludźmi żyjącymi poza granicami kraju,
a kochających Ojczyznę bezgranicznie. Wyprawy na
Kresy były dla mnie prawdziwą lekcją patriotyzmu. Ludzie tam mieszkający cieszyli się z każdego kontaktu
z krajem. Na żytomierszczyźnie witano nas po staropolsku chlebem i solą przy śpiewie miejscowego chóru.
Razem ze Wspólnotą Polską z Krakowa pomagaliśmy
opuszczonym Polakom ze Lwowa i okolic. Nagłośniona przez nas akcja zbiórki pieniędzy w telewizji publicznej w „Wiadomościach” TVP przyniosła wówczas
niespotykany efekt. Przez kilka godzin po emisji reportażu o polskiej biedzie we Lwowie, telefony w redakcji
były zablokowane. Ludzie dzwonili i pytali, jak można pomóc. Zebrano poważną kwotę pieniędzy, które
później trafiły bezpośrednio do potrzebujących. Po
śmierci Macieja Płażyńskiego, prezesa Stowarzyszenia
Wspólnota Polska, który zginął w tragedii smoleńskiej
10.04.2010, nie słyszałem już o podobnych akcjach.
Obecna Polska wyraźnie odsunęła się od rodaków pozostałych za wschodnią granicą i nad tym boleję...
Jeżeli chodzi o tematy związane z Podgórzem, oczywiście interesuje mnie kilka historii. To właśnie w koszarach CK Austrii w Podgórzu doszło do buntu polskich
żołnierzy dowodzonych przez porucznika Antoniego
Stawarza. Dzięki tej akcji Kraków już 31 października
1918 roku był wolny. Może uda się w przyszłym roku,
ogłoszonym rokiem „Czynu Niepodległościowego”,
opowiedzieć o tamtych wydarzeniach. Ponadto Podgórze obecne jest w ostatnim moim filmie pt. „Dziedzictwo
Sprawiedliwych”, o Polakach ratujących Żydów. Zdjęcia
kręcone były między innymi na Placu Bohaterów Getta.
Z proboszczem mojej parafii o. Andrzejem Kukłą myślimy także o zrealizowania dokumentu o historii parafii
Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.
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– Czy wiesz, że w przyszłym roku Wola Duchacka
będzie obchodziła jubileusz 650-lecia? To powinno być
wielkie wydarzenie.
– Przyznam się, że dopiero teraz o tym słyszę. Muszę
więc odrobić tę lekcję. Z pewnością w tak długim okresie coś ciekawego musiało się zdarzyć, co mogłoby mnie
zainspirować do realizacji filmu. Jestem otwarty na propozycję. Możemy wspólnie zrealizować jakiś dokument.
– Napisałeś też książkę „Wdowy smoleńskie”,
a w zajawce czytamy, że „Ewa Błasik, Beata Gosiewska,
Ewa Kochanowska, Zuzanna Kurtyka i Magdalena
Merta, domagając się prawdy, stały się sumieniem narodu” Inni tego sumienia nie mają?
– Początkowo zbierałem materiały do filmu o tragedii smoleńskiej. Chciałem na to wydarzenie spojrzeć
od strony wdów, które najwięcej straciły. Niestety nie
zdobyłem pieniędzy na produkcję. Za namową mojego kolegi z okresu opozycji antykomunistycznej,
obecnie kierującego wydawnictwem Rafael, zebrane
wywiady opracowałem w formie książki pt. „Wdowy
smoleńskie”. Film o wdowach, o którym wspomniałem, miał być drugą produkcją dotyczącą tragedii
smoleńskiej. Pod koniec 2010 roku udało mi się zrealizować dokument „Modlitwa Smoleńska” – jest to

zapis wyprawy na miejsce katastrofy, podczas której
poznałem Magdalenę Mertę i Zuzannę Kurtykę. Tak
jak dla wielu Polaków, Smoleńsk był także moją osobistą tragedią. Dobrze znałem śp. Janusza Kurtykę
prezesa IPN oraz Stefana Melaka. Z kilkoma innymi
osobami zetknąłem się w swoim życiu, w tym przede
wszystkim z dwoma prezydentami, śp. Ryszardem
Kaczorowskim i śp. Lechem Kaczyńskim. 19 marca
2010 roku w Pałacu Prezydenckim wraz z kolegami
z NZS-u udekorowany zostałem krzyżem Polonia Restituta. Niecały miesiąc później prezydent Lech Kaczyński, który wręczał mi to zaszczytne odznaczenie,
już nie żył. Wówczas zrozumiałem, że teraz także na
mnie spadł obowiązek dążenia do prawdy o tej tragedii i kontynuowanie dzieła tych wspaniałych Polaków,
którzy nagle od nas odeszli. „Wdowy smoleńskie”,
opowiadając o swojej niewyjaśnionej do końca tragedii, budzą nasze sumienia.
– Nakręciłeś film "Ucieczka z Piekła. Śladami Witolda Pileckiego", do którego zainspirował Cię zespół
Forteca. A teraz przymierzasz się do nakręcenia pełnometrażowego filmu o tym „jednym z najodważniejszych
ludzi świata”. Przedstawialiśmy jego portret w listopadzie 2011 r. (www.wiadomoscipodgorze.pl), licząc na
to, że stanie się bezdyskusyjnym kandydatem na patrona: krakowskich szkół, placów, ulic... A tu jakby tematu
nie było? Dlaczego tak się dzieje?
– Filmy o których wspomniałeś powstają w ramach
akcji „Projekt: Pilecki” ogłoszonej przez Stowarzyszenie
Auschwitz Memento, z którym współpracuję od jakiegoś
czasu. Wspólnie zrealizowaliśmy już „Pamięć – tajemnice lasów Piaśnicy”, „Duma i zdrada” oraz „Życie to
śpiwka”, no i oczywiście ostatnią produkcję „Ucieczka
z piekła…”. Zespół Forteca nie dał inspiracji do reali-
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zacji dokumentu. Film powstał dokładnie w 70. rocznicę
ucieczki Witolda Pileckiego z Auschwitz. Chłopcy z rockowej kapeli Forteca podjęli się pokonać trasę z Oświęcimia do Wiśnicza, którą przed laty przeszedł rotmistrz
z Janem Redzejem i Edwardem Ciesielskim. Wraz z Michałem Bożkiem – autorem większości zdjęć do moich
filmów – rejestrowaliśmy najciekawsze momenty na trasie, między innymi spotkania z potomkami tych, którzy
pomogli uciekinierom. Witold Pilecki obecny jest w tym
filmie przede wszystkim przez fragmenty cytowanych
raportów jego autorstwa. „Ucieczka z piekła” jest tylko
małym epizodem bogatego życia rotmistrza.
– Na jakim etapie jest film o rotmistrzu Pileckim, czy
są jakieś problemy, jak można pomóc w jego realizacji?
– To ma być pełnometrażowy dokument fabularyzowany. Zakończenie produkcji planujemy na wrzesień
przyszłego roku. Jesteśmy już po pierwszych zdjęciach.
Zarejestrowaliśmy długie wywiady z dziećmi Witolda
Pileckiego, Zofią Pilecką Optułowicz oraz Andrzejem
Pileckim. Filmowaliśmy także prace ekshumacyjne na
Łączce, na cmentarzu powązkowskim w Warszawie,
gdzie według wszelkich ustaleń spoczywają szczątki
rotmistrza zamordowanego przez UB w więzieniu Mokotowskim. Film o Witoldzie Pileckim będzie przede
wszystkim opowiadał o walce o pamięć. Przez lata komuniści robili
wszystko, by Pileckiego dosłownie
wymazać z pamięci. W muzeum KL
Auschwitz za twórcę ruchu oporu
uważano Józefa Cyrankiewicza [po
wojnie komunistyczny dygnitarz,
pięciokrotny premier Polski Ludowej – przyp. red.]. Cenzura pilnowała, żeby w żadnej publikacji, czy
artykule nie pojawiła się chociażby
najmniejsza informacja o Pileckim.
Dwór w Sukurczach koło Lidy,
majątek Pileckich, zrównano z ziemią. Wycięto nawet aleję starych
drzew. Prawdy nie da się jednak
zabić, wcześniej czy później wyjdzie
na światło dzienne. I właśnie tak
się stało teraz. Historia rotmistrza,
jego bohaterskie czyny, a przy tym
nieprzejednana postawa wobec zła,
fascynuje obecnie młodych ludzi. Na tym przykładzie
widać także, jak wielka jest potrzeba autorytetu, bohatera bez skazy. Młodzież w II Rzeczpospolitej fascynowała się postaciami z trylogii Sienkiewicza. Wychowani
w ten sposób chłopcy i dziewczyny stanęli odważnie do
walki z niemieckim i sowieckim agresorem, z tamtą,
okrutną rzeczywistością. Obecnie zgodnie z narzuconymi tendencjami próbuje się wychować społeczeństwo
nastawione jedynie na zaspakajanie swoich potrzeb
i konsumpcjonizm, pozbawia się pamięci i tożsamości.
Taki człowiek, jak Witold Pilecki nie może być patronem szkół... Oczywiście są ludzie odważni, którzy nie
licząc się z konsekwencjami, wbrew stanowisku władz,
decydują się nadać imię rotmistrza, czy też innych żołnierzy wyklętych zarządzanym przez siebie placówką.
Kraków ma się tu jednak czym pochwalić. W parku im.
Henryka Jordana stoi jeden z nielicznych pomników
Witolda Pileckiego. Obok jego popiersia, inni zapomniani bohaterowie: gen. Stanisław Maczek, płk Leopold Okulicki, gen. Stanisław Sosabowski. Najwięksi
z Polaków znajdują się w cieniu parkowych drzew. Czy
nie nadszedł już czas, by ich pomniki stanęły w najważniejszych miejscach polskich miast?
– Czego życzyłbyś naszym Czytelnikom na święta Bożego Narodzenia?
– Boże Narodzenie jest świętem spędzanym w gronie rodzinnym. Rodzina jest także najważniejszym
ogniwem spajającym więzi narodowe, dlatego teraz
jest szczególnie mocno atakowana. Tak więc przede
wszystkim życzę wszystkim nam umocnienia tych więzi
poprzez wzajemną miłość i serdeczność na co dzień.
Rozmawiał: Jarosław Kajdański
Zdjęcia: z archiwum Dariusza Walusiaka

Od redakcji:
Witold Pilecki - oskarżony i skazany przez władze komunistyczne Polski Ludowej na karę
śmierci, stracony w 1948 r. Oskarżenie anulowano w 1990 r. W 2006 r. otrzymał pośmiertnie
Order Orła Białego, a w 2013 r. został awansowany do stopnia p
 ułkownika.
Czytelnicy, którzy dysponują informacjami na temat rotmistrza Witolda Pileckiego, szczególnie sprawy związanej z Józefem Cyrankiewiczem, proszeni są o kontakt z redakcją „Wiadomości”:
e-mail: wiadomosci.krakow@wp.pl
lub kom. 504 853 960
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„Z uczniem
w świat wartości”
Każdego dnia kieruje nami pęd życia, pogoń dnia
codziennego, zwykła rutyna. Bywa, iż skupiamy swoją
uwagę na mało istotnych sprawach i zdarza się, że nie
dostrzegamy lub nie doceniamy tego, co w życiu najistotniejsze. Warto jednak czasem zatrzymać się, poddać się refleksji i zadać sobie pytanie: jakie wartości
w życiu są dla nas najcenniejsze?
Kierując się tymi przesłaniami dyrekcja i nauczyciele
Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7
przy ul. Czarnogórskiej wprowadzili autorski projekt
wychowawczy „Z uczniem w świat wartości”, który jest
realizowany od października tego roku, a jego finał
nastąpi w czerwcu roku przyszłego. Działania w ramach projektu dokumentowane są na łamach strony
internetowej szkoły: www.zsoi7.edukonekt.pl oraz na
szkolnym blogu, poświęconym promowaniu wartości:
www.promocjawartosci.blogspot.com.
Projekt „Z uczniem w świat wartości” powstał na
bazie ankiet, przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. Na podstawie tych badań wytypowane zostały najistotniejsze, zdaniem ankietowanych, wartości, które są promowane w całej szkole,
zarówno podstawowej, jak i gimnazjum. Należą do
nich: rodzina, szacunek dla innych, przyjaźń, uczciwość, tolerancja, zdrowie i wykształcenie. W każdym
miesiącu promowana jest jedna z wyżej wymienionych
wartości. Wiąże się to z licznymi przedsięwzięciami,
takimi jak: konkursy, lekcje wychowawcze, spotkania,
apele, wystawy, przedstawienia i inne równie ciekawe
formy.
W październiku działaniom wychowawczym szkoły
przyświecało hasło: „Rodzina – zawsze razem się trzyma”. Tę wartość wytypowano jako najistotniejszą i słusznie, jak przyzna każdy. Rodzina w życiu człowieka, czy
też małego czy dużego, odgrywa szczególną rolę. Jest
ona największym darem, który stanowi fundament prawidłowego rozwoju i w którym kształtuje się osobowość
dziecka. Rodzina jest zatem najwyższą wartością, której
nie można zastąpić niczym innym. Wartością, której doświadczamy jako pierwszej, gdyż od samego początku naszego istnienia. Dla każdego dziecka rodzina to wszystko,
co ma najcenniejszego, w związku z tym uczniowie niezwykle chętnie brali udział w proponowanych przedsięwzięciach. Jednymi z działań były liczne konkursy. Najmłodsi uczniowie wykonywali ciekawe prace plastyczne,
w które włożyli dużo pracy i serca. Pisali też przepiękne
wiersze o rodzinie, o miłości, której w niej doświadczają
i o wspaniałych chwilach spędzonych w rodzinnym gronie. Starsi uczniowie brali udział w konkursie teatralnym,
fotograficznym i genealogiczno-historycznym. Wszyscy
laureaci zostali nagrodzeni, a ich wspaniałe prace zdobiły
szkolne korytarze.
Dzięki projektowi udaje nam się na chwilę zatrzymać
w pędzie życia i docenić dary, które są tak blisko nas.
Nie zapominajmy, zatem, iż – jak przekazuje refren
piosenki, której uczyły się dzieci w ramach projektu –
„Rodzina, rodzina zawsze razem się trzyma, bo wiąże ją
miłości nić. Tej nici nie przerwie nic!”
		
Opracowanie:
Anna Skalmierska
Od redakcji:
Prezentujemy część prac, które wzruszą zapewne każdego Czytelnika. Młodym poetom i ich rodzinom, a także
wychowawcom i nauczycielom – składamy serdeczne życzenia radosnych Świąt Bożego Narodzenia, pomyślności
w Nowym Roku!

Krakowska Grupa Wsparcia
dla Rodziców po Stracie
9 stycznia 2014 r. rusza Grupa dla Rodziców,
którzy potrzebują wsparcia
w procesie żałoby po stracie dziecka,
poszukują sposobu na
poradzenie sobie z trudnymi emocjami,
chcą ponownie odnaleźć radość i nadzieję,
podnieść się do życia po stracie.
Spotkania Grupy moderowane są
przez psychologa i specjalistę interwencji kryzysowej.
Odbywają się w Krakowie-Podgórzu
przy ul. Św Kingi 5/1.
Udział w grupie jest bezpłatny.
szczegóły na www.dozrodla.pl
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Choć zdarzają się i spory, nikt do złości nie jest
Skory. W końcu bardzo się kochamy. Chętnie z sobą
Czas spędzamy. Kiedyś mama mi mówiła,
że w rodzinie drzemie siła.
Piotr W. – kl. III a
***
Moja rodzinka
lubi zwierzęta
najbardziej mama
kocha kocięta.

Moja rodzina
***
Moja rodzina niezmiernie liczna
Są chwile, gdy bywa też bardzo komiczna
Mieszkamy w dużym domu na ulicy Trawniki
A w święta wszyscy razem pieczemy pierniki
Tata Piotr to głowa całej rodziny
W październiku miał swoje kolejne urodziny
Mama Agnieszka jest człowiekiem wrażliwym i miłym
Stara się, byśmy byli dobrzy z całej swojej siły
Jest też siostra Asia, co chiński studiuje
Kulturą całej Azji się interesuje
I jeszcze Justyna, i siostra Kasia kochana
Co nam szykuje niedzielne pyszne śniadania
No i jeszcze ja na końcu zostałem
O mojej rodzinie już opowiedziałem
Jestem Szymon Kowal i mam siedem lat
Dzięki moim bliskim piękniejszy jest świat
Szymon K. – kl. III a
***
Moja rodzina jest kochana.
Mam babcię Romę, Kazię i wujka Floriana
Mam dziadzia Henia,
co spełnia marzenia.
Mój tata to Grześ,
co szedł przez wieś.

U babci Ani
była radocha,
gdy tata jej przyniósł
młodego kota.
A babcia Basia
ma białego królika,
ja kiedyś miałam
szarego chomika.
Teraz mam persa
wspólnie z bratek Arturkiem,
ma długie włosy
i świetnie bawi się sznurkiem.
Jest jeszcze dziadek,
który miał kiedyś pieska,
teraz narzeka,
że kot miauczy, a nie szczeka.
Oto przedstawiam
moją rodzinę,
która pokocha
każdą zwierzynę.
Daria K. – kl. III a

Mam ciocię Sylwię, Anię i Basię
oraz wspaniałą ciocię Kasię.
W Warszawie kuzynka Zuzia mieszka,
a blisko mnie kuzyn Hubert,
świetny koleżka.
A moja mama to Agnieszka,
która wysoko w niebie mieszka.
Wymienić wszystkich nie skończyłam,
bo się już przy tym mocno zmęczyłam.
Lecz wszyscy się bardzo kochamy
i zawsze sobie pomagamy.
Koniec!

Kamila S. – kl. III a
***

Moja rodzinka jest niewielka,
mama, tata, brat i ja.
Nikt na miejscu nie usiedzi. Czemu
Dziwią się sąsiedzi. Ja też swoje sprawy mam.
Chętnie na komputerze gram. Rodzice czasem
mnie denerwują. Zakazują, humor psują.

Emotikony :-)
Pisząc sms-y, elektroniczne listy lub uczestnicząc
w internetowych pogaduszkach, często stwierdzamy, że
zbyt dużo czasu zajmuje nam poprawne „wklepanie”
treści, którą chcemy przekazać. Dlatego w korespondencji internetowej stosuje się emotikony, czyli „buźki”,
które pozwalają skrótowo wyrazić niektóre emocje lub
pewne treści. Żeby dostrzec graficznie przedstawioną
treść emotikonu, należy pochylić głowę w lewo lub obrócić kartkę o 90 stopni w prawo. Okaże się wtedy, że
znaczenia emotikonów nie trzeba uczyć się na pamięć.
:-) – uśmiech, :-D – duży uśmiech, :-( – smutek, :,( –
płacz, ;-( – płacz, :›-( – płacz, :-< – rozpacz, :-@ – krzyk,
:-# – buzia w ciup, ;-) – maleńka złośliwość lub mrugnięcie okiem, :-> – złośliwość, :-P – pokazanie języka,
:-O – zdziwienie lub krzyk, :-| – powaga lub złość, :^)
– pocałunek w policzek, :-* – pocałunek (mały), :-x – pocałunek (większy), :-X – pocałunek (jeszcze większy), :-/

– zdegustowanie, :o) - perkaty nos, :-7 – uśmiech półgębkiem, :-S – „śmiać się czy płakać?”, 8:-) – nosi okulary na
czole, B-) – inne okulary, >8:-) – mała dziewczynka, :›-)
– łezka szczęścia, [o-<-<] – w łóżku lub chory, :-{) – wąsacz, :-)} – brodacz, :-)> – bródka, :-[)> – wąsy i bródka,
<:-) – w czapeczce, *<:-) – w czapeczce z pomponem,
D:-) – w czapeczce z daszkiem, d:-) – w meloniku, =I:-) –
w cylindrze, :-[ – wampir, O:-) – anioł, >:-) – diabeł, ,:-)
– Elvis, :-Q – palacz, :-? – palący fajkę, [:] – robot, ---:-)
– punk, (:-) – skin, O-) – płetwonurek, :-% –bankier, :-$
– amerykański bankier, [:-) – z walkmanem, {8-o – Bill
Gates, *:o) – clown, ]:o* – byk z kwiatkiem w pysku, @=
– bomba atomowa, @-,›-- – kwiatuszek, *-›,-- – kwiatuszek, Oo-<-< – święty, *<I:-) – święty Mikołaj, itd., itp.
Od redakcji:
Czasem trafne i zabawne, niekiedy na siłę. Mamy
więc powrót do pisma obrazkowego. Ciekawe do czego nas to doprowadzi? My pozostaniemy przy piśmie
literowym.
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Spotkaj się z Matejką!
Dobiega końca wyjątkowy rok,
w którym przypada 175. rocznica
urodzin i 120. rocznica śmierci
Jana Matejki. Przez cały ten czas
w Krakowie organizowane były
wydarzenia, przybliżające sylwetkę Mistrza. Kraków też wzbogacił się o pomnik Jana Matejki,
który stanął na Plantach w pobliżu Barbakanu. Gdzie jeszcze
można spotkać się z Matejką?
Jan Alojzy Matejko urodził się
w 1838 r. w Krakowie, zmarł 55 lat
później. Ojciec malarza był Czechem, który przyjechał do Galicji
jako nauczyciel, a pierwszą pracę znalazł u rodziny Wodzickich
w Kościelnikach (dziś teren Nowej Huty). Matką Jana Matejki była natomiast krakowianka
Joanna Karolina Rossberg. Rodzina była liczna, bo Matejkowie
mieli aż jedenaścioro dzieci. Jaś
był dziewiątym potomkiem.
Niestety, gdy miał siedem lat, zmarła mu mama. To
przeżycie było dla niego tym bardziej ciężkie, że ojciec
nie należał do osób ciepłych i nie potrafił zrekompensować straty. W dodatku nie doceniał wrażliwości i talentu artystycznego syna, które były widoczne już od jego
najmłodszych lat. Jana uratowała jednak edukacja – gdy
miał 13 lat został przyjęty do Akademii Sztuk Pięknych,
której po latach został dyrektorem. Wśród wybitnych
uczniów Jana Matejki znaleźli się m.in. Stanisław Wyspiański, Jacek Malczewski i Józef Mehoffer.
Ożenił się z Teodorą Giebułtowską, z którą miał pięcioro dzieci. Małżeństwo to nie było jednak usłane różami. Teodora była kapryśna, zazdrosna o każdą modelkę
męża, stąd większość postaci kobiecych na obrazach
Mistrza Jana ma jej twarz. W przeciwnym razie Teodora robiła mężowi sceny, mdlała, wpadała w histerię.
Została w końcu zamknięta w szpitalu psychiatrycznym.
Jan Matejko zmarł po pęknięciu wrzodu żołądka.
W czasie jego pogrzebu brzmiał Dzwon Zygmunta. Został pochowany przy głównej alei na Cmentarzu Rakowickim.

Sztuka
Główny nurt twórczości Matejki to malarstwo historyczne. Matejko jest też autorem jednego z największych dzieł polskiego malarstwa monumentalnego – polichromii w kościele Mariackim. W 1878 r. malarzowi
wręczono poświęcone na Wawelu berło – symbol panowania w sztuce. Był zagorzałym patriotą i kolekcjonerem. Fascynował się także gotycką rzeźbą Wita Stwosza
i oraz włoskim malarstwem epoki późnego renesansu.
Najważniejsze dzieła, które można zobaczyć w Krakowie to: „Polonia” (Muzeum Książąt Czartoryskich),
„Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem” (Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego), „Hołd
pruski” (Muzeum Narodowe, Sukiennice), „Wernyhora” (Muzeum Narodowe, Sukiennice”), „Kościuszko

VIII Podgórskie
Kolędowanie
„Mędrcy świata, Monarchowie gdzie śpiesznie dążycie?” – brzmią słowa kolędy. Jeszcze pachnie świąteczna
choinka, a gdy zima dopisze, śnieg skrzypi pod butami.
Wzorem Trzech Mędrców ze Wschodu przybywamy do
Betlejem i chwalimy Nowonarodzonego. Piękna, stara
tradycja wspólnego kolędowania już na dobre zagościła w Podgórzu, rozbrzmiewając melodiami najbardziej
znanych polskich kolęd i pastorałek. Tak będzie i w tym
roku.
Już po raz ósmy Stowarzyszenie PODGORZE.PL
i parafia Św. Józefa zapraszają wszystkich podgórzan
i nie tylko do wspólnego kolędowania na rynku Podgórskim. W poniedziałek 6 stycznia 2014 roku, święto
Trzech Króli o godz. 19.15.
Dzięki Wam będą szybowały w niebo słowa Bożonarodzeniowej radości. Niech będzie nas wielu, niech
nas będzie słychać! Na wszystkich chętnych czekać będzie śpiewniki i słodka niespodzianka. Zachęcamy do
przyniesienia świec, których blask podkreśli świąteczną
atmosferę.

pod Racławicami” (Muzeum Narodowe), „Carowie Szujscy przed
Zygmuntem III” (Dom Jana Matejki, Muzeum Narodowe).
Warto odwiedzić też dwa muzea związane z tą wybitną postacią. Pierwsze mieści się przy ul.
Floriańskiej 41 – Dom Jana Matejki. W tej zabytkowej kamienicy Matejko urodził się , mieszkał
z rodziną i tworzył. Zbiory liczą
około 6 000 eksponatów. Obejmują pamiątki rodzinne, listy,
dokumenty, fotografie rodzinne,
prace artystyczne oraz dzieła
sztuki, które gromadził przez
całe życie. Muzeum czynne jest
od wtorku do soboty w godz.
10-18 (wstęp: 8 zł bilet normalny, 4 zł ulgowy, 16 zł – rodzinny)
i w niedzielę (10-16, wstęp wolny
na wystawy stałe).
Drugim przystankiem na matejkowskim szlaku jest Dworek
Jana Matejki w Krzesławicach (Nowa Huta). Znalazły
tu miejsce pamiątki po Janie Matejce i Hugonie Kołłątaju, wyeksponowano poczet królów i książąt polskich
(autorstwa uczniów J. Matejki Leonarda Stroynowskiego i Zygmunta Papieskiego), utworzono salę dydaktyczną. Dworek otwarty jest w piątki 10-14. Bilety w cenie: 7
zł (normalny), 4 zł (ulgowy). Rezerwacja i potwierdzenia przybycia: tel.: 12 644 56 74, kom.: 501 451 252.

Pomnik Mistrza
Pomnik Jana Matejki został odsłonięty w Krakowie
12 listopada 2013 r. Wykonał go prof. Jan Tutaj z Akademii Sztuk Pięknych. Jest zrobiony z brązu i przedstawia artystę siedzącego na fotelu, w obrębie
ramy obrazu. Dzieło stoi
koło Barbakanu [w latach
1945–1997 stał tam pomnik żołnierzy sowieckich
– przyp. red.]., czyli na
trasie, jaką Matejko przemierzał codziennie z domu
przy ul. Floriańskiej na
uczelnię na pl. Matejki.
Pomnik ku czci słynnego
artysty miał w Krakowie
powstać już po śmierci
Matejki. Pod przewodnictwem malarza Juliusza
Kossaka zawiązał się wówczas komitet, który zamierzał postawić rzeźbę. Z powodu braku finansów plan
się nie powiódł. – Po 120
latach staramy się nadrobić ten brak. Postawiliśmy
pomnik kogoś, kto Kraków
Na koniec jak zwykle zaprosimy na poczęstunek
– świąteczny żurek. Gorąco zapraszamy na wspólny zimowy wieczór!

Stowarzyszenie PODGORZE.PL
fot. Paweł Kubisztal
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zawsze rozsławiał na świecie. Postawiliśmy pomnik wybitnemu malarzowi, krakowianinowi – mówił podczas
odsłonięcia pomnika prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Paulina Polak
Foto: (Kaj)

Weekend „Ja, Matejko nauczyciel”
• 14.12. (sobota), godz. 12– 14, Dom Jana Matejki (ul.
Floriańska 41) , „N” jak Nauczyciel – spotkanie z cyklu Muzealne abecadło (oferta dla osób dorosłych).
W programie również zwiedzanie wybranych punktów wystawy „Zawsze Młoda! Sztuka około 1900”
w Kamienicy Szołayskich. Cena: 5 zł.
• godz. 14.15: Akademia Sztuk Pięknych: zwiedzanie
oraz pamiątki po dyrektorze Szkoły Sztuk Pięknych
(dzisiejszej Akademii) i patronie uczelni – Janie Matejce. Zbiórka o godz. 14 w holu Domu Jana Matejki i wspólne przejście do Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie, Plac Matejki 13. Cena: 5 zł.
• Liczba miejsc ograniczona, na oba wydarzenia obowiązuje rezerwacja: tel. 12 433 59 74 lub 963.
• 15.12. (niedziela): warsztaty dla rodzin z dziećmi
z cyklu KONIK Muzealny „Stypendium profesora
Matejki”. Dzieci otrzymają indeksy i staną się studentami malarstwa w Szkole Jana Matejki. Stworzą
swój własny „Skarbczyk” i namalują obraz pod okiem
profesora w pracowni Akademii Sztuk Pięknych przy
placu Matejki.
Od redakcji:
Rodzina Matejków była związana z parafią św. Krzyża. Tam też został ochrzczony Jan razem ze swoim bratem Kazimierzem. Na obecnym placu Św. Ducha stał
także dawny kościół Św. Ducha i szpital duchaków – zakonu związanego od zarania z Wolą Duchacką. W geście protestu z powodu wyburzenia tych zabytkowych
obiektów 23 maja 1892 r. mistrz Matejko zwrócił Radzie Miasta dyplom honorowego obywatela Krakowa.
[źródło: Internet]

Apel do PT. Czytelników
Dyrekcja Podgórskiej Biblioteki Publicznej zwraca się z serdecznym apelem
do wszystkich Czytelników o wsparcie bibliotek filialnych w czasopisma i gazety.
Tak się bowiem składa, że w związku
z ograniczonymi środkami budżetowymi,
nie mogliśmy zaprenumerować Państwa ulubionych tytułów. Zrobiliśmy to z wielkim żalem, gdyż rozumiemy
rzesze amatorów korzystających z aktualnej prasy. Stąd
możemy przyrzec, że jeżeli tylko sytuacja finansowa się
poprawi, pierwszymi podmiotami, które wrócą na pulpity regałów będą z pewnością czasopisma adresowane do
dzieci i osób starszych.
Musimy przyznać, że od wielu lat Czytelnicy wspomagali nas o rzadkie egzemplarze prasy kolorowej
i kobiecej. Właściwie to w zakresie tym nic nie zmieniło i pisma te płyną do nas szeroko. Brakuje nam jednak popularnych tygodników społeczno-politycznych,
o przekazywanie których byśmy Państwa prosili. Niestety musimy zrezygnować z propozycji darowania nam
gazet codziennych, gdyż dzienniki mają to do siebie, że
szybko stają się szacowną makulaturą.
Z góry dziękujemy za okazaną pomoc.
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Życie w służbie idei
„Erazm Józef Korzeniowski
(1844 – 1909). Życie w służbie
idei” – taki tytuł nosi monografia
wielkiego Polaka, gorliwego katolika, fundatora nagrody swojego
imienia, porównywanej z Nagrodą Nobla, który zdobył fortunę
„oświetlając Amerykę”, a przy tym
dobroczyńcy Prokocimia. Jej podtytuł brzmi: „Powstaniec – Wynalazca – Filantrop”. Publikacja powstała pod redakcją
o. Jana Biernata OSA, rektora kościoła św. Mikołaja
z Tolentino, przy udziale Arkadiusza S. Więcha.
Jest to kolejna książka opisująca postać i dorobek
Jerzmanowskiego – przedstawialiśmy go wielokrotnie
także na naszych łamach, ostatnio w lutym 2010 r.,
podsumowując nasz patronat nad Rokiem Jerzmanowskiego (www.wiadomoscipodgorze.pl). Wówczas monografię pt. „Tyle życia, ile w czynie” napisała Grażyna
Fijałkowska. Jeszcze wcześniej, bo w r. 2005 wydano
pracę Janusza M. Ludwiga „Erazm Józef Jerzmanowski. Korzenie i pamięć”.
Zaiste, postać ta – jej niezwykłe życie, wielka wiara i niezłomny patriotyzm, ogromny dorobek i jeszcze
większa szczodrość i wspaniałomyślność – inspirują
i stawiają za niedościgły wzór.
Nowa książka to pokłosie sesji naukowej, która odbyła się w prokocimskim pałacu Erazma Jerzmanowskiego w dniach 7 i 8 lutego br. w 150. rocznicę powstania
styczniowego, którego Jerzmanowski był bohaterskim
uczestnikiem. Jej organizatorami byli: Polska Prowincja
Zakonu Św. Augustyna, Rada Dzielnicy XII, Towarzystwo Przyjaciół Prokocimia im. A. i E. Jerzmanowskich,
Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego
oraz Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie.
Patronat honorowy objęli Arcybiskup Metropolita Krakowski kardynał Stanisław Dziwisz i Prezydent Miasta
Krakowa prof. Jacek Majchrowski.
W przedmowie do publikacji autorstwa o. Jana
Biernata OSA, czytamy m.in.:
„Ten wielki zryw niepodległościowy – dziś tak różnie
interpretowany – dla młodego Erazma Jerzmanowskiego
był podstawowym obowiązkiem patriotycznym, czemu
dał wyraz wstępując w powstańcze szeregi. Jego zaangażowana świadomość patriotyczna, charakteryzująca się
dążeniem do wolności, mająca źródło zapewne w domu
rodzinnym, dojrzewająca w czasie edukacji w gimnazjum
gubernialnym w Warszawie, a następnie podczas studiów w Instytucie Politechnicznym w Puławach, porwała
jego serce do walki w legionach powstańczych o wolność
i niepodległość Ojczyzny. Po internowaniu, a następnie
udaniu się na emigrację do Francji, ta świadomość narodowa kazała mu służyć dalej sprawie wolnej Polski – już
nie krwią, a potem. Najpierw zdobył rzetelne wykształcenie w Szkole Inżynierii i Artylerii Wojskowej w Metz we
Francji. Po wyjeździe do Stanów Zjednoczonych rychło
zyskał opinię zdolnego inżyniera i wynalazcy oraz bardzo
sprawnego biznesmena. Swoim wielkim osobistym zaangażowaniem oraz hojnością wspierał polskie środowiska
na emigracji, a także różne dzieła służące sprawie narodowej w zniewolonej rozbiorami Ojczyźnie”.
Na monografię złożyły się teksty (kolejno): Anny Gabryś, Marka Sosenki, Arkadiusza S. Więcha, Izabeli Wodzińskiej, Artura Radeckiego-Pawlika, Tomasza Ściężora, Adama Świątka, Tomasz Skrzyńskiego i Grażyny
Fijałkowskiej.
Warto podkreślić, że monografię wydał Młodzieżowy
Dom Kultury im. K.I. Gałczyńskiego pod dyrekcją Teresy Grzybowskiej, który – poprzez swoje siedziby przy
ul. Na Wrzosach i przy ul. Beskidzkiej – działa nie tylko
w Prokocimiu, ale także na Woli
Duchackiej. MDK ma na swoim
koncie wiele cennych publikacji
dotyczących lokalnej historii.

Tekst i foto: (Kaj)

Popiersie Jerzmanowskiego w holu Polskiej
Akademii Umiejętności, której przekazał
hojny testament. Dzięki wytrwałym działaniom Towarzystwa Przyjaciół Prokocimia im.
Erazma i Anny Jerzmanowskich, zwieńczo
nych sukcesem w 100-lecie śmierci fundatora
w 2009 r., nagroda (w wysokości 100 tys. zł)
jest znowu przyznawana przez odrodzoną
Polską Akademię Umiejętności, a jej sponsorem jest Sejmik Województwa Małopolskiego. Nasza redakcja corocznie relacjonuje
wręczanie tej Nagrody na Zamku na Wawelu.
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ODBUDUJMY W
z PROF. ANDRZEJEM NOWAKIEM, historykiem
– Mówił Pan o kulturze masowej. Ona w obecnym
– Jakiś czas temu włączył się Pan w prace Obywaświecie zdaje się nawet ważniejsza niż treści przekazytelskiej Komisji Edukacji Narodowej, apelując o odwane w szkole. Czy polska rzeczywistość, kultura mabudowę polskiej oświaty. Ale właściwie po co państwu
sowa, kultura publiczna wspomaga budowę wspólnoty
edukacja? Może lepiej byłoby wszystko sprywatyzow Polsce?
wać – szkoły, programy nauczania. Niech się tym zaj– Polska jest częścią współczesnego świata i dlatemą prywatne firmy, niech rynek i konkurencja dziago uczestniczy w zjawisku, które często nazywane jest
łają...
współczesną wojną kulturową. Ona nie toczy się je– Do istnienia Rzeczypospolitej, potrzebne jest
dynie w Polsce, toczy się niemal w całym świecie. Nie
wspólne rozpoznawanie dobra i zła. Możemy się w wielu
można od tego zjawiska abstrahoszczegółowych kwestiach różnić, ale
wać. Jednak budzi zdumienie pewpowinniśmy mieć wspólną orientaTworzenie wspólnoty – która troszczy
na sugestia, którą wytworzyły docję, co jest dobre, co złe, w którym
się o to, co przez pokolenia zdobyła,
minujące w Polsce od kilkunastu
kierunku idziemy, i skąd przybywaktóra troszczy się o swoje, więc robi to
lat media, o determinacji dziejów
my. Tego musimy się razem uczyć.
lepiej niż inni – to pierwszy instynkt.
jak u Hegla czy Marksa. Słyszymy,
Jeśli z tego zrezygnujemy, wspólnoże jest pewna postępowa idea, niety już nie będziemy tworzyć. Możeuchronna globalizacja i modernizacja, która szybko
my się przyłączać do innych partykularnych wspólnot,
rozpuści polskość, chrześcijaństwo, dekalog – a pan,
ale przestanie istnieć Rzeczpospolita, którą rozumiemy
ja, czytelnicy "wSieci Historii" są ze swoim przywiązai o której dobro dbamy. „Naród, który przeklnie, oczerniem do wartości śmieciami, które na śmietnisko hini, ośmieszy swoją przeszłość – zniszczy również swoją
storii muszą trafić. Muszą, ponieważ historia przyzna
przyszłość, bowiem życie jest linią ciągłą i logiczną – żadrację "Gazecie Wyborczej" i "Krytyce Politycznej". To
na rzecz nie ‘bierze się’ z niczego, wszystko tkwi korzejest ideologiczny schemat, który nie ma nic wspólnego
niami w przeszłości” – tak Stefan Kisielewski odpowiaz rzeczywistością. Rezultat tej kulturowej wojny nie
dał w 1946 roku na łamach „Tygodnika Warszawskiego”
jest przesądzony, on zależy od codziennych wyborów
ówczesnej, stalinowskiej fazie nihilizmu historycznego.
każdego z nas.
Musimy pojąć, że troska o tę naszą szerszą wspólnotę,
– Czego ta wojna dotyczy?
Rzeczpospolitą, nie jest tylko obowiązkiem. To, że bu– Ten podział dotyczy spraw podstawowych. Dla
dujemy wspólnotę, przynosi korzyści również nam.
jednych życie jest wielką wartością, inni je odrzucają,
– O jakich korzyściach Pan mówi?
głosząc pochwałę eutanazji i zabijania dzieci nienaro– To jest świadomość pewnego znaczenia: jestem
dzonych. Dla jednych wielką wartością jest dziedzictwo
kimś, bo jestem skądś. Coś mi to dziedzictwo dało.
historyczne Polski, drudzy je wyszydzają w sposób tak
Jedną z korzyści istnienia wspólnoty jest język. Fakt,
ostry, jakiego ja nie zaznałem za swojego życia. Ten
że rozmawiamy w języku polskim, to jest dziedzicsposób szydzenia znam jedynie z historii, z okresu
two ponad trzydziestu pokoleń, które budowały
stalinowskiego. Obecnie styl taki stosuje najbardziej
polską wspólnotę i broniły jej. Czy ten język nie jest
opiniotwórcza gazeta oraz najbardziej opiniotwórcza
nic wart? Jest tyle wart, ile w nim możemy wyrazić
telewizja prywatna. To są stalinowskie metody oceny
z siebie, ze swoich uczuć, myśli, marzeń. Równie
polskiego dziedzictwa, totalne szyderstwo, nihilizm,
ważne jest dbanie o krajobraz. On jest darem Boga
opluwanie wszystkiego, co się z naszą historią wiąże.
i natury, ale jest jednocześnie zmieniany przez człoI ta pogarda, przeniesiona na poziom polityki pańwieka – także przez wsie, miasta, miasteczka, pomnistwowej, zgodnie z duchem słów premiera o tym, że
ki, kościoły, w których modlili się nasi przodkowie,
„polskość to nienormalność” – przynosi rezultaty. Nadomy, w których mieszkali. Pazerni developerzy
ziści – to Polacy… Tak mówią dziś nie tylko francuscy
zburzyli właśnie dom na krakowskich Oleandrach,
studenci, ale część polskich. Inni mówią: a co nas to
w którym mieszkałem przez trzydzieści lat od urowszystko obchodzi…
dzenia – i to mnie bardzo boli. Wyobraźmy sobie,
– Istnienie takich postaw rodzi
że ktoś burzy nasz rodzinny dom,
pytanie, z jakimi ludźmi można
gdziekolwiek on jest. Wtedy moOdrzucenie polskiego dorobku w imię
i warto szukać porozumienia?
żemy zrozumieć znaczenie domu,
modelu przyniesionego zza granicy
– Trzeba się zastanowić, co jest
zadomowienia także w szerszym
oznaczałoby nie modernizację, tylko
najbardziej podstawową płaszczyznaczeniu. Od nas zależy, co się
brutalny podbój kulturowy.
zną, na której najszersza wspólbędzie działo z tym krajobrazem,
nota może się spotkać. Nie ze
z naszym domem między Bałtywszystkimi się uda . Nie wszystkie punkty widzenia
kiem i Mazurami a Karpatami i Sudetami. Czy chcewystępujące w tej wojnie kulturowej dadzą się pogomy, by on był piękny, czy zniszczony? Jak chcemy
dzić. My jednak powinniśmy pracować nad przywrógo urządzać? A może chcemy, żeby ktoś inny nam
ceniem większości współczesnych obywateli Polski
go urządził? Tworzenie wspólnoty, która troszczy się
tego przeświadczenia, że wartości, które wpisane są
o to, co przez pokolenia zdobyła, która troszczy się
w tysiącletnią tradycję Polski i łączą tę tradycję ze
o swoje, więc robi to lepiej niż inni, to pierwszy instarszą tradycją Europy i chrześcijaństwa, są dobrem,
stynkt. Rdzeń orientacji w dobru wspólnym powinna
którego odrzucenie spowoduje złe konsekwencje dla
zaś nam dawać szkoła.
nas wszystkich. Musimy działać tak, by jak najszersze
– To oznacza, że położyłby Pan większy nacisk na
grupy społeczne włączyć z powrotem w krąg polskoprzedmioty humanistyczne? Od dawna słyszymy, że
ści. Polskości nowocześnie rozumianej, w której ci
w Polsce powinniśmy kształcić inżynierów i stawiać na
ludzie będą się mogli odnaleźć.
praktykę.
– W jaki sposób mielibyśmy tę wspólnotę poszerzać?
– Polsce bardzo potrzeba inżynierów i ludzi z wy– Możemy odwoływać się do najbardziej fundamenkształceniem technicznym. Wśród takich ludzi spotytalnych ludzkich, zakorzenionych w polskości, wartokam znacznie częściej osoby o nastawieniu patriotyczści. Szanujesz język, w którym mówisz? Czy uważasz,
nym, które doskonale rozumieją, na czym polega dobro
że twoje dzieci powinny raczej wyrażać swoje emocje
wspólne, aniżeli wśród kolegów humanistów. Nie ma
uciekając się do angielskiego z amerykańskich filmów
prostego przełożenia – im więcej humanistyki, tym
kryminalnych? Sądzę, że dla 99 procent Polaków to jęwięcej patriotów, a im więcej nauk ścisłych, tym bliższe
zyk polski jest podstawowym narzędziem komunikacji,
wynarodowienie. Tak nie jest. Troska o nasz interes,
który trzeba szanować. Dzięki połączeniu go z historią
o to, byśmy mogli przekazać Polskę naszym dzieciom
on jest narzędziem budowy wspólnoty opartej na tradyzasobniejszą, lepiej przygotowaną do rywalizowania
cji i doświadczeniu.
na arenie międzynarodowej, wymaga właśnie inżynie– Co poza językiem może być platformą porozumierów. Wymaga ludzi nauczonych – również dzięki szkole
nia Polaków?
i kulturze masowej współkształtowanej przez państwo –
– Może i powinna nas łączyć troska o tworzenie
dbania o dobro wspólne. Oni muszą mieć poczucie, że
podstaw najprościej rozumianego dobrobytu. Na tej
skądś pochodzą, że coś komuś zawdzięczają, że chcą to
płaszczyźnie możemy nawet wyjść na przeciw tym, któmiejsce, swój dom, ale i ojczyznę, której dobrobyt jest
rzy z pewnych względów dobrze wspominają PRL. To
również ich korzyścią, powiększać i upiększać, a nie tylnie jest tak, że powinniśmy ten okres w całości odrzuko wyjechać z „tego kraju”.
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będę wierny carowi: bo to jest siła, to jest człowiek, to
jest system zdolny do wielkich rzeczy, na które Polska
okazała się za mała”… Często tak kończą radykałowie,
choć oczywiście nie chcę uogólniać. Radykalizm okazuje się także skuteczną bronią w rękach przeciwników,
którzy mogą nim straszyć.
– Nie budzi się jednak w Panu radykał, gdy słyszy
Pan kolejne uniewinniające wyroki na byłych esbeków, czy komunistycznych zbrodniarzy, gdy dopiero po
24 latach suwerennej Polski zabieramy się za szukanie
tak, żeby stan Polski był lepszy. Świadomość ciągłości
cać, jako jedną wielką czarną dziurę, w której dokonymiejsc pogrzebania takich polskich bohaterów narohistorycznej buduje pomost między ofiarami ponowało się jedynie zło. Większość z nas ma za rodziców
dowych, jak "Łupaszka", "Zapora",
szonymi dla polskości a tym, co
inżynierów, nauczycieli, chłopów, robotników – ludzi,
Pilecki, czy „Nil"?
możemy dla niej zrobić teraz, żektórzy żyli w PRL-u. Oni budowali jednak nie system
My jednak powinniśmy pracować nad
– To jest naturalne. Naturalna
byśmy się dobrze w niej czuli. Dziś
PRLowski, ale swoje życie. I wtedy także dokonywała
przywróceniem większości współczejest chęć radykalnej zmiany tego
nie chodzi o krwawe ofiary (choć
się praca na rzecz naszego wspólnego domu. Często posnych obywateli Polski tego przeświadniemoralnego stanu, zaprzeczao nich zawsze z najwyższym szacunrównuje się III RP z II RP – i widzimy wspaniały blask
czenia, że wartości, które wpisane są
jącemu elementarnemu rozpokiem, a nie z głupim szyderstwem
Niepodległej, zwycięstwa roku 1920, Piłsudskiego, Gdyw tysiącletnią tradycję Polski i łączą
znaniu dobra i zła, o którym mópowinniśmy pamiętać), ale o coni, COP-u. Ale porównujmy również dziedzictwo PRL
tę tradycję ze starszą tradycją Europy
wimy. Przecież bohaterowie, np.
dzienną, żmudną pracę na rzecz
z dotychczasowym dorobkiem III RP. Choć to zabrzmi
i chrześcijaństwa, są dobrem, którego
Krzysztof Wyszkowski, są nadal
dobra wspólnego i zdolność jego
smutno – pod niejednym względem dziedzictwo PRLodrzucenie spowoduje złe konsekwenskazywani przez sądy za mówienie
rozpoznawania.
-owskie okaże się znacznie bogatsze w pozytywnym
cje dla nas wszystkich. Musimy działać
prawdy. A tymczasem zbrodniarze
– Jak dużo mamy do nadrotego słowa znaczeniu…
tak, by jak najszersze grupy społeczne
nie są karani nawet za najbardziej
bienia? Skoro już w XVIII wieku
– To teza dość zaskakująca. O jakich względach Pan
włączyć z powrotem w krąg polskości.
oczywiste, udowodnione zbrodnie,
w Polsce podział był tak silny, iż
myśli?
Polskości nowocześnie rozumianej,
w których zginęły setki ludzi. Nie
można mówić o swoistej wojnie do– Jeśli porównamy choćby kulturę masową, to zow której ci ludzie będą się mogli odpotępiam więc chęci odreagowania
mowej, to znaczy, że dużo...
baczymy, że ona stała na wyższym poziomie w czasie
naleźć.
na tę niesprawiedliwość. Wydaję
– Podziały w dziejach Polski wyPRL, choć oczywiście była nasączona wieloma wątkami
mi się jednak, że lepszą reakcją jest
stępowały od samego początku.
propagandowymi (a dzisiaj nie jest?). Jeśli porównamy
próba przemyślenia, w jaki sposób skończyć z tą niePierwszy miał miejsce już w czasach Mieszka I i Bolebudowę przemysłu, dróg, odbudowę miast...
sprawiedliwością. Skończyć w sposób instytucjonalny,
sława Chrobrego. Polska budowała
– ...ale kto na tym skorzystał...
po przekonaniu dominującej większości społeczeństwa,
się wtedy w zderzeniu cywilizacji
– Oczywiście, że łączyło się
Sądzę, że i dziś tych, którzy chcą Polsce
że takowa niesprawiedliwość istnieje. Nasze osobiste
chrześcijańskiej z pogańską tożto z utrzymywaniem dominacji
świadomie szkodzić, chcą ją niszczyć,
przekonanie może do tego nie wystarczyć.
samością mieszkańców. To zdesowieckiej w Polsce. Jednak dejest równie niewiele. Reszcie trzeba
– Na ile spuścizna PRL-owska przeszkadza w burzenie przyniosło pierwszy kryzys
industrializacja Polski w III RP,
pomóc odnaleźć się we wspólnej, dumdowie wspólnych mechanizmów rozpoznawania dobra
polskiego państwa, gdy ludność
niszczenie przemysłu stoczniowenej Rzeczpospolitej. Ona może się nam
i zła?
pogańska po śmierci potężnego
go, chemicznego, dorobku myśli
współcześnie nie podobać pod wieloma
– Współcześnie, w 2013 roku papierkiem lakmusoBolesława zbuntowała się przeciwtechnicznej z PRL – nie przyniosło
względami, ale jesteśmy, a w każdym
wym, pozwalającym rozpoznać zdolność rozróżniania
ko zmianom. Oni zbuntowali się,
nam żadnych nowych szans w ryrazie możemy być jej obywatelami. Choelementarnego dobra i zła, jest stosunek wobec tego,
ponieważ zabrano im ich pogańską
walizacji światowej, w budowaniu
dzi o to, byśmy się w niej odnaleźli, żeby
co stało się w kwietniu 2010 roku. To, co się wydatożsamość. Kolejny tak silny kryzys
dobra wspólnego. Nie jestem apoona była dla nas lepszym miejscem,
rzyło 10 kwietnia i bezpośrednio po tej tragedii, ma
przyszedł właśnie w XVIII wieku.
logetą PRL-u, ten system upadlał
żeby nasze dzieci nie musiały emigrooczywiście swój głęboki fundament w najgorszej, staliWtedy nastąpiło zderzenie polskomiliony ludzi, miał swoje straszne
wać na zmywak do Londynu.
nowskiej części PRL-u. Wtedy właśnie ta stalinowska
ści z pewnym projektem modernistrony, imperialnego i totalitarnewersja wróciła – w szyderstwie z bohaterów, z poświęzacyjnym. Mówiono, że jest oświego zniewolenia. Te elementy muszą
cenia, z ofiary, z prawdy (za której rzecznika uznali
cona Europa i zacofana Polska. I część radykalnych
i powinny być pokazywane jedynie w negatywnym świeniektórzy generał Anodiną), czy wreszcie w poniewiereformatorów przyjęła tę wizję twierdząc, że należy zatle, bowiem tylko na to zasługują. Jednak powinniśmy
raniu zmarłych. Wrócono do tradycji „Trybuny Ludu”
rzucić całkowicie to, co dało nam osiem wieków polskiej
unikać odrzucenia ciągłości w naszej historii. Na tym
z 1950 roku. Okazało się, że naszym wielkim błędem
historii, należy zacząć mówić po francusku, przyjąć to,
bowiem żerują ci, którzy – wskazując na nas – chcą pobyło to, że po 1989 roku nie wskazano i nie przetrącoco mówią francuscy myśliciele, zanegować totalnie, to,
wiedzieć milionom naszych współobywateli: "oni chcą
no tego rdzenia dziedzictwa totalitarnego, jakim były
co było polskie. Ten kryzys był znacznie poważniejszy.
wam zabrać waszą przeszłość, chcą wam zabrać szaculata 40. i 50. – że go nie potępiono, nie osądzono ostaRadykalni reformatorzy oświeceniowi proponowali
nek, chcą zabrać szacunek waszym rodzicom". Musimy
tecznie, skupiając się niemal wyłącznie na (niedokonacoś, co było absolutnie nie do przyjęcia dla tych, któpokazywać zło w różnych epokach, nazywać je po imienych i tak, niestety) rozrachunkach z okresu stanu worzy cenili polską tradycję. Stawka była bez porównania
niu, ale musimy także szukać porozumienia ze współojennego. To zaniechanie sprawiło,
większa niż w wieku X-XI. Przez
bywatelami. Z tymi, którzy czują się współobywatelami
że neostalinizm mógł się odrodzić,
osiem wieków zbudowana bowiem
Rzeczypospolitej i chcą się troszczyć o jej przyszłość,
To nie jest tak, że powinniśmy ten
że dziś używa się tych samych hazostała wspaniała kultura, język –
o jej język, kulturę, dobrobyt, ale nie przyjmują od razu
okres w całości odrzucać, jako jedną
seł, których używała komunistyczKochanowskiego i Krasickiego.
w każdym punkcie naszej wizji historii. Właśnie historia
wielką czarną dziurę, w której dokonyna prasa w roku 1950. Obecnie
Była już pisana wspólna historia,
uczy nas, że gdy jesteśmy między sobą najostrzej powało się jedynie zło. Większość z nas
w najbardziej opiniotwórczej gaw której nasi przodkowie z dumą
dzieleni, te podziały do swoich celów wykorzystują nasi
ma za rodziców inżynierów, nauczyciezecie czy najsilniejszej stacji terozpoznawali swoich: w obronie
imperialni sąsiedzi.
li, chłopów, robotników – ludzi, którzy
lewizyjnej znajduję te same kalki
Niemczy, w budowie Krakowa,
– Kiedy tak było?
żyli w PRL-u. Oni budowali jednak nie
językowe i zbitki, jakich używano
Warszawy, w bitwie pod Grunwal– To przede wszystkim doświadczenie wieku XVIII,
system PRL-owski, ale swoje życie.
na procesach żołnierzy AK i WiN
dem, pod Wiedniem, w polskich
kiedy podzielone na dwie części polskie elity skakały
I wtedy także dokonywała się praca na
– skojarzenia: patriotyzm = fatańcach, w specyficznej, wyjątkosobie z nienawiścią do gardeł. To sparaliżowało Polskę,
rzecz naszego wspólnego domu.
szyzm, honor = głupstwo, polwej kulturze wolności. Odrzucenie
wtedy, gdy tylko jedność mogła ją uratować. Utrwaleskość = antysemityzm. Musimy
polskiego dorobku w imię modelu
nie podziału, tej swoistej wojny domowej, jaka trwała
z tym najgłębszym rdzeniem PRL-owskiej spuścizny
przyniesionego zza granicy oznaczałoby nie moderniprzez cały wiek, stało się przyczyną pogrzebu Rzeczywalczyć. To jest rdzeń najradykalniej antypolskiej, anzację, tylko brutalny podbój kulturowy. Na szczęście
pospolitej. O tej lekcji warto pamiętać. Nie po to, by na
tychrześcijańskiej i antyeuropejskiej propagandy. Tak,
przeważyła tendencja bardziej kompromisowa, której
siłę włączać wszystkich we wspólnotę, bo tego się nie
antyeuropejskiej – bo na pogardzie dla tradycji, na
patronem był wcześniej Stanisław Konarski. Ona zauda zrobić. Pamiętajmy jednak, że prawdziwych zdrajponiewieraniu zmarłych można tylko zniszczyć cywilikładała wprowadzenie reform Rzeczypospolitej, ale
ców w wieku XVIII była garstka, kilkaset, najwyżej kilzację europejską. Musimy dziś pytać, czy ci, którzy odbez przekreślania jej ciągłości, bez
ka tysięcy płatnych kanalii, reszta
wołują się do haseł i postaw lansowanych w roku 1950,
odrzucenia jej dumnego dziedzicto byli ludzie zmanipulowani, zaOni muszą mieć poczucie, że skądś
identyfikują się z tymi, którzy zabijali tysiące Polatwa – i ona zwyciężyła w pięknym
gubieni. Sądzę, że i dziś tych, któpochodzą, że coś komuś zawdzięczaków? Musimy mówić, że stalinizm to nie jest heroiczustawodawstwie Sejmu Czteroletrzy chcą Polsce świadomie szkoją, że chcą to miejsce, swój dom, ale
ny wstęp do „płynnej ponowoczesności”, ale zbrodnia
niego. Radykalny głos Stanisława
dzić, chcą ją niszczyć, jest równie
i ojczyznę, której dobrobyt jest również
porównywalna jedynie z nazizmem, a kto chce wrócić
Staszica, nawołujący do likwidacji
niewiele. Reszcie trzeba pomóc
ich korzyścią, powiększać i upiększać,
do haseł i „ideałów” tamtych czasów, do tamtej walRzeczpospolitej i zbudowania noodnaleźć się we wspólnej, dumnej
a nie tylko wyjechać z „tego kraju”.
ki z polskością i ludzkością, ten wraca do najgorszej
wej formy państwa nie został zreRzeczpospolitej. Ona może się
zbrodni w historii ludzkości. Tacy ludzie stawiają się
alizowany. Niektórzy tego żałują.
nam współcześnie nie podobać
poza Rzeczpospolitą.
Jednak wprowadzając zmiany, nie możemy niszczyć
pod wieloma względami, ale jesteśmy, a w każdym raz pogardą tego, czym byliśmy.
zie możemy być jej obywatelami. Chodzi o to, byśmy
– Wspomniał pan o radykalizmie Staszica. Dziś taki
się w niej odnaleźli, żeby ona była dla nas lepszym
Rozmawiał: Stanisław Żaryn
radykalny ton i plan jest potrzebny, by odnowić Polskę?
miejscem, żeby nasze dzieci nie musiały emigrować na
– Historia Staszica jest swego rodzaju przestrogą
zmywak do Londynu.
Andrzej Nowak – profesor PAN i UJ,
przed radykalizmem. Pamiętajmy, gdzie ten niezwykle
– Jaki ma to związek z lekcjami historii? I budowasowietolog, wykładowca akademicki,
zasłużony dla Polski człowiek kończy – apologią uzależniem dobra wspólnego?
publicysta. Wieloletni redaktor naczelny
nienia od łaskawości cara Aleksandra I. Ostatecznie po– Chodzi o odtworzenie tej więzi, jaką daje duma
dwumiesięcznika „Arcana”.
piera koncepcję budowy Polski jako przedmurza Rosji.
z tradycji i historii oraz poczucia zobowiązania dla nas
To było typowe rozczarowanie radykała – „Polska nie
współcześnie. Pamiętając i doceniając doświadczenia
[wywiad ukazał się w miesięczniku
spełniła moich oczekiwań, nie udał się przełom, więc
historyczne, powinniśmy chcieć zmieniać rzeczywistość
„wSieci Historii”, nr 5, wrzesień – październik 2013]

i sowietologiem rozmawia Stanisław Żaryn
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Pójdźmy wszyscy do stajenki...
1

5

2

3

4

6

7

Zdjęcia z archwium „W”, wykonane w 2008 r. w kościołach w Bieżanowie (1), na Kurdwanowie (2), w Prokocimiu (6), w Piaskach Nowych (3), Piaskach Wielkich (4), na Rżące (5) i Woli Duchackiej (7).

Niech zbliżające się

Święta Bożego Narodzenia
przyniosą Państwu wiele radości,
ciepła i optymizmu,
a w nadchodzącym roku
niech Państwa nigdy nie opuszczą
szczęście i pomyślność
oraz siła i energia do tworzenia
i realizacji nowych pomysłów.

Kraków, ul. Romanowicza 11
www.leyko.pl

Twoja reklama
w „wiadomościach”

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
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