
WIADOMOŚCI
tradycja od 1995 r.

w
w

w
.w

ia
d
o
m

o
sc

ip
o
d
g
o
rz

e
.p

l

P
L
 I

S
S

N
 1

5
0
7
-6

1
0
5

E
g
ze

m
p
la

rz
 b

e
zp

ła
tn

y

P
rz

e
k
a
ż 

d
a
le

j!
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ul. Cechowa 63 
tel. 12 651 44 44 

506 151 872
e-mail: biuro@consil.pl 
www.consilium.net.pl

 

 
25lat

profesjonalnej

Restauracja Konferencje i szkolenia Sale Bankietowe

Organizujemy:  
WESELA, komunie, chrzciny, 

uroczystości rodzinne,  
bankiety firmowe i inne  
Serdecznie zapraszamy!

Kraków-Wieliczka 
ul. Krakowska 14 c 

tel. +48 12 284 33 40, 281 55 55  
www.soray.pl

 ul. Łużycka 71a, tel. 12 265 24 95
ul. Wysłouchów 55, tel. 12 654 49 12

ul. Torfowa 15a, tel. 516 176 838

ul. Taklińskiego 3 tel. 12 656 20 42
ul. Petrażyckiego 42 tel. 601 568 814
ul. Petrażyckiego 41 tel. 12 264 92 29

ul Łużycka 71a te
NASZE PLACÓWKI

zapraszamy  

od 6:30 do 17:30

 (od pon. do pt.)

Zarządzanie Nieruchomościami
Licencja Państwowa

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE,

DEWELOPERÓW, OSOBY PRYWATNE
„TBS Małopolska” Sp. z o.o. ul. Bujaka 4
tel. (12) 659-90-36, 659-90-35

„TBS Małopolska” Sp. z o.o. ul. Bujaka 4
tel. (12) 659-90-36, www.tbsmalopolska.pl

SKAWINA, ul. Krakowska / ul. Studzińskiego

Powierzchnie  
od 41,67 m2 do 172,62 m2

PROMOCJA:
Czynsz za pierwszy miesiąc – bonifikata 100%

Czynsz za drugi miesiąc – bonifikata 50%

800 metrów od granicy 
z Krakowem

NA WYNAJEM LOKALE  
USŁUGOWO–BIUROWE 

Kanonizacja JP II ● 650 lat Woli Duchackiej ● Wszystko o UE
Polska dla bogatych ● Niezłomny Macedoński ● Teatr Nikoli
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– Przy ul. Malborskiej 
trwa budowa, która zagra-
ża rosnącym tam starym 
drzewom. Trzeba to spraw-
dzić – alarmuje mieszkan-
ka tej ulicy. – Z kolei przy 
ul. Skowroniej róg Heltma-
na jest coraz większe dzikie 
wysypisko – dodaje. Spraw-
dziliśmy (na zdjęciach), 
rzeczywiście prywatny in-
westor buduje wysoki dom 
tuż przy szpalerze drzew, 
odgradzających sąsiadują-
ce posesje. A dzikiego wy-
sypiska jakoś niedowidzą 
i omijają szerokim łukiem 
służby miejskie. Zawsze 
można to zgłosić do Straży Miejskiej.

 Mieszkaniec Woli 
Duchackiej wskazuje, że 
na ul. Skowroniej prywat-
ny inwestor zdewastował 
krawężnik (na zdjęciu).

– Na os. Ściegienne-
go stoją aż trzy spalo-
ne wraki samochodów. 
Zgłaszaliśmy to do Rady 
Dzielnicy XII i na policję, 
i nic. To własność jakie-

goś faceta, który jest nie wiadomo skąd, sprowadził się 
niedawno – zgłasza mieszkaniec Prokocimia. 

 Mieszkańcy ul. Dau-
na po raz kolejny apelują 
o naprawę zdewastowa-
nych chodników w okoli-
cy targowiska Manhattan 
przy ul. Nowosądeckiej 
(na zdjęciu). 

 Ulica Cechowa na Starym Kurdwanowie doczekała 
się nowej nawierzchni (na zdjęciu). Radni dzielnicy XI 
monitują, aby w ten sam sposób (nakładkowy) naprawić 
nawierzchnię tej ulicy na jej dalszym przebiegu, aż do 
kościoła w Piaskach Wielkich (dla porównania odcinek 
przy szkole „Kieślowskiego”). 

 Radni Dzielnicy XI wystąpili 
do ZIKiT- u z wnioskiem o montaż 
wiat na przystankach autobuso-
wych, m.in. wzdłuż ul. Wysłouchów 
(linia 133), na ul. Malborskiej i Try-
buny Ludów oraz na ul. Cechowej 
(na zdjęciu).

 Nowy parking między 
blokami przy ul. Spół-
dzielców, na terenie SM 
„Na Kozłówce” – rośnie 
w oczach. 

 Pielęgnacyjna przycinka drzew na ul. Wysłouchów. Spe-
cjalny „wehikuł” na miejscu rozdrabnia gałęzie (na zdjęciu).

 W parku na Rżące 
uzupełniono nasadzenia 
drzew (na zdjęciu). To 
wzór do naśladowania.

 Wypalanie traw to 
przesąd albo chuligań-
stwo – jest karane, bo 
stanowi zagrożenie dla 
zdrowia i życia. Przy-
kład ze skweru na rogu 
ulic Ukośna – Gwarna 
w Piaskach Wielkich.

W związku z rocznicą rozpoczęcia rozmów przy okrą-
głym stole po raz kolejny zawisło nad Polską irracjonal-
ne pytanie: „Czy PRL był lepszy niż III RP?”. Debata 
publiczna redukuje ocenę wydarzeń sprzed 25 lat. Kry-
tycy są przedstawiani jako ludzie, którzy nie cenią sobie 
oczywistych zmian na lepsze, którzy uznają, iż PRL był 
lepszy niż III RP. Bo skoro ktoś krytykuje okrągły stół, 
to znaczy, że jest obrońcą tego, co było wcześniej. Takie 
stawianie sprawy jest nagminne, choć nieuprawnione.

Zmiany na lepsze między III RP a PRL to oczywistość 
zapewne dla zdecydowanej większości ludzi. Te dwa 
systemy państwowe i gospodarcze są tak różne, że ich 
porównywanie należy uznać za manipulację. To jednak 
nie przeszkadza w tworzeniu takich zestawień i szanta-
żowaniu analityków oraz komentatorów pytaniem: „Co 
wolisz?”. Nadużycie jest oczywiste. Oznacza to bowiem, 
że w Polsce – po 25 latach transformacji – wciąż należy 
porównywać się do kraju totalitarnego, bezprawnego, 
okrutnego i nieliczącego się z żadnymi standardami. Czy 
tak nisko upadły polskie ambicje? Czy za wzorzec po 
dwóch dekadach przemian powinien być uznawany kraj 
niesuwerenny i niedemokratyczny? Czy chcemy dążyć do 
realiów PRL, skoro do nich przyrównujemy współczesną 
Polskę? Młodsze pokolenie, niepamiętające tamtych 
czasów, ma prawo być mocno zagubione. Dlaczego ci 
sami, którzy bezrefleksyjnie fetują okrągły stół, odnoszą 
się do realiów, do których nikt nie chce wracać?

To porównanie to nie tylko pułapka na krytyków spo-
sobu przechodzenia PRL w III RP, lecz również unik. 
Gdyby debata publiczna dotycząca III RP i jej począt-
ków była racjonalna, dziś pytalibyśmy, jak na tle dojrza-
łych demokracji wygląda Polska; jak na tle Szwajcarii 
wygląda poziom społeczeństwa obywatelskiego; jak na 
tle Niemiec wypada umiejętność walki o narodowe inte-
resy polityczne i gospodarcze; jak na tle Danii wygląda 
przyjazność czy skuteczność administracji publicznej; 
jak na tle Izraela wyglądają tożsamość narodowa, for-

macja patriotyczna i podejście do obowiązków wobec 
ojczyzny; jak na tle Finlandii wygląda system edukacji; 
jak na tle niemieckiej czy rosyjskiej polityki historycz-
nej wygląda to, co dzieje się u nas. Takie pytania należy 
stawiać, by skutecznie zdiagnozować kondycję współ-
czesnej Polski. Wzorcem muszą być najlepsze i najsku-
teczniejsze demokracje. Bowiem do nich chcemy dążyć. 
Gdyby tak budować porównania, okazałoby się, że Pol-
ska ma ogromne zapóźnienia i zaległości, których nie 
nadrabia. A kolejne pytania, pytania dotyczące przy-
czyn zastoju, znów skierują naszą uwagę na okrągły stół.

Faktem jest bowiem, że umowy przy nim zawarte po-
kutują do dziś. Obrany model transformacji, choć przy-
niósł poprawę w codziennym życiu, spowodował wiele 
patologii. Doszło do wyprzedania majątku narodowego, 
drastycznego kryzysu tożsamości narodowej, rozmycia 
umiejętności rozeznania dobra i zła, dalszego kryzysu 
solidarności międzyludzkiej, zantagonizowania społe-
czeństwa. Po 25 latach mamy ponadto drastycznie prze-
rośnięte i niesterowne państwo, nieracjonalne prawo, kraj 
podatny na naciski wewnętrznych i zewnętrznych grup in-
teresów oraz upadek społeczeństwa obywatelskiego. Wy-
mienione patologie to również spuścizna okrągłostołowa. 
One nie pozwalają nadrabiać zapóźnień wynikających 
z dekad zniewolenia i niszczenia kraju przez komunizm.

Pokolenie, które przeżyło w sposób świadomy przej-
ście z PRL do III RP, nie będzie jednak w stanie chłodno 
ocenić tego, z czym mieliśmy do czynienia. Jest skażone 
realiami komuny, co w sposób naturalny obniża ambicje 
i oczekiwania. Młodzi, którzy mrocznej rzeczywistości 
nie pamiętają, nie będą zadowalać się stwierdzeniem, że 
w PRL było gorzej. Oni będą pytać, dlaczego nie jest tak, 
jak być powinno. A wtedy zapewne dogrzebią się do okrą-
głego stołu i skutków. Dla nich on nie będzie lśniący...

STANISŁAW ŻARYN

[artykuł opublikowany w miesięczniku  
„wSieci Historii” – nr 3 (10), marzec 2014 r.]

Wprowadzona od lipca ub.r. ustawa śmieciowa miała 
sprawić, że będzie czyściej, także na ulicach. Nie po raz 
pierwszy ustawodawcy wyszli z założenia, że przepis na 
papierze rozwiąże problem brudnych miast i wsi, par-
ków i lasów, itp.

Tymczasem mieszkańcy obciążeni finansowo tym, 
że „śmieci są gminne”, kalkulują, aby te opłaty sobie 
zminimalizować – to normalne. Przez to deklarują 
mniejszą ilość pojemników, a reszta? – ląduje w pie-
cach lub na poboczach dróg. Wszystko to wylazło na 
wiosnę.

Mieszkańcy nie wiedzą albo udają, że nie wiedzą – że 
można za darmo wywieźć dodatkowe śmieci do lamu-
sowni MPO przy ul. Nowohuckiej. To wymaga tylko 
środka transportu, trochę czasu i dobrej woli.

To jest też kwestia wychowania i kultury osobistej, 
aby nie wyrzucać śmieci za siebie – a z tą kulturą jest 

u nas coraz gorzej. Wyrzucanie gdzie popadnie po-
jemnika po napoju, opakowania po cukierku, zużytej 
chusteczki higienicznej, niedopałka papierosa, czy ska-
sowanego biletu – to dla niektórych norma. Kiedy to się 
zmieni? – chyba nieprędko, skoro zdziczenie obyczajów 
jest w ofensywie.

Z drugiej strony widać, że miasto ewidentnie nie ra-
dzi sobie z nowym obowiązkiem, za mało jest koszy na 
śmieci, za rzadko są opróżniane. Piętą achillesową są 
wszelkie pętle komunikacyjne, okolice parków. Zarząd-
cy nieruchomości – tacy, jak spółdzielnie i wspólnoty  
mieszkaniowe – też nie zawsze świecą przykładem, no 
bo to są koszty. Ale czystość kosztuje!

Do pieniędzy pobieranych w formie opłat za wywóz 
odpadów trzeba dołożyć wielokrotność, aby efekt usta-
wy śmieciowej był widoczny. To samo się nie zrobi.

Tekst i fot. (KAJ)

Po 25 latach

Złapani w okrągły stół

Rozdziobią nas kruki, wrony i zasypią śmieci?

BRUDNO!!!

1. Śmietnisko na poboczu ul. Nowosądeckiej, w okolicy garaży i ogródków działkowych niedaleko os. Piaski Nowe. 2. Przy dojściu 
do Liceum Kieślowskiego od strony ul. Tuchowskiej. 3. Śmieci na rogu ul. Kijanki i Tuchowskiej - bezskutecznie zgłaszane do 
Zikitu. 4. Śmieci zgarnięte na chodnik przy ul. Cechowej na Starym Kurdwanowie. 5. Potok Drwinka przy ul. Bochenka. 6. Potok 
Malinówka przy ul. Stojałowskiego. 7. Plac po wycince drzew przy ul. Nowosądeckiej, na wysokości początkowego przystanku 
autobusowego linii 164. 8. Park Aleksandry (fot. Tadeusz Stanowski). 9. Przesypujące się pojemniki przy ul. Wysłouchów 19. 
10. Przy Biedronce na ul. Wysłouchów. 11. Posprzątane przed przychodnią na os. Kozłówek.

9 10 11
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Przypominamy, że 27 kwietnia jest już datą związaną 
z Janem Pawłem II. Wtedy przypada Niedziela Miło-
sierdzia Bożego, ustanowiona przez Papieża Polaka 
w 2000 r. Msza święta kanonizacyjna papieży: Jana 
Pawła II i Jana XXIII odbędzie się w Watykanie. Ci, 
którzy w tym czasie nie będą mogli pojechać do Rzymu, 
mogą wziąć udział w wydarzeniach organizowanych 
w Krakowie i całej Małopolsce. 

I tak 26 kwietnia (sobota) na błoniach przed Sanktu-
arium bł. Jana Pawła II w krakowskich Łagiewnikach 
(ul. Totus Tuus 30), o godz. 20:00, rozpocznie się Miste-
rium „Kolory Miłosierdzia”. Będzie to koncert złożony 
z dwóch części: Jan Paweł II – Orędownik Bożego Miło-
sierdzia i Jan Paweł II – Prorok Wyobraźni Miłosierdzia. 
Pierwsza część koncertu będzie miała charakter religij-
ny i oparta zostanie o teksty z nauczania Jana Pawła II, 
druga część będzie miała charakter bardziej uniwersal-

ny. Projekt będzie realizowany na żywo przy współpracy 
z TVP1 i transmitowany w paśmie wieczornym.

Także 26 kwietnia (sobota) ok. godz. 21:30 w Sanktu-
arium rozpocznie się całonocne czuwanie modlitewne, 
w czasie którego świadectwa wygłoszą osoby, które po-
dzielą się doświadczeniem szczególnego wstawiennic-
twa Ojca Świętego.

27 kwietnia (niedziela) mieszkańcy Krakowa i piel-
grzymi przybyli do Sanktuarium bł. Jana Pawła II będą 
mogli połączyć się we wspólnej modlitwie z Watykanem 
i śledzić moment kanonizacji Jana Pawła II. Od godz. 
10:00, na telebimach rozmieszczonych na placu i bło-
niach przed Sanktuarium, transmitowany będzie obrzęd 
kanonizacji oraz homilia papieża Franciszka. Po niej, 
równolegle z Eucharystią w Watykanie, kontynuowana 
będzie msza św. w Sanktuarium. O godz. 12:30 odpra-
wiona zostanie pierwsza msza św. dziękczynna, a o godz. 
19:00 w Sanktuarium odbędzie się uroczysty koncert, 
podczas którego muzycy Opery Krakowskiej zaprezen-
tują Mszę koronacyjną Wolfganga Amadeusza Mozarta.

Także 27 kwietnia (niedziela) o godz. 18:00 na Ma-
łym Rynku w Krakowie rozpocznie się koncert Krakow-
scy Artyści dla Świętego Jana Pawła II, organizowany 
przez Miasto Kraków (Śródmiejski Ośrodek Kultury).

Krakowian i turystów zapraszamy także pod „okno 
papieskie” przy ul. Franciszkańskiej 3. W sobotę 
(26 kwietnia) oraz w dniu kanonizacji (27 kwietnia, 
niedziela) o godz. 21:00 (do godz. 22:30), na fasadzie 
budynku krakowskiej Kurii Metropolitalnej zostanie 
zaprezentowane widowisko multimedialne w techno-
logii mappingu 3d, przedstawiające Ojca Świętego po-
wracającego do Krakowa w czasie swoich pielgrzymek.

Zanim rozpoczną się uroczystości kanonizacyjne 
zachęcamy do odwiedzenia wyjątkowego miejsca, ja-
kim jest Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach. 
9 kwietnia (niedziela) o godz. 17:00 odbędzie się uro-
czystość otwarcia domu i nowej zorganizowanej w nim 
ekspozycji. Poprzedzi ją msza św. odprawiona w Bazy-
lice Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowi-
cach (godz. 16:00). W ramach uroczystości odbędzie się 
także koncert – oratorium symfoniczne: „Szukam was” 
– na wadowickim rynku.

Godziny pozostałe do kanonizacji odmierza elektro-
niczny zegar, który został umieszczony na wieży wido-
kowej sąsiadującej z kościołem górnym Sanktuarium bł. 
Jana Pawła II. Czas do kanonizacji odlicza także zegar 
zamieszczony na stronie www.santojp2.pl przygotowa-
nej przez Instytut Dialogu Międzykulturowego.

Do wydarzeń związanych z kanonizacją należy rów-
nież IV edycja konferencji „Dziedziniec Pogan”, któ-
ra odbędzie się 17 marca (poniedziałek) o godz. 18:00 
w Auli Collegium Novum (ul. Gołębia 24), organizo-
wana przez Instytut Dialogu Międzykulturowego wraz 
z Archidiecezją Krakowską oraz Uniwersytetem Jagiel-
lońskim. Instytut planuje również zorganizowanie gry 
miejskiej „Drogowskazy do świętości” oraz wystawę 
„Jan Paweł II - Święty z Małopolski”.

Inicjatywą związaną z kanonizacją Jana Pawła II było 
także odnowienie śmigłowca Mi-8, który służył papie-
żowi Janowi Pawłowi II podczas jego pielgrzymek po 
Polsce. Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie pla-
nuje na kilka dni przed tą uroczystością prezentację 
MI-8 obok gmachu głównego.

Do udziału we wszystkich uroczystościach związa-
nych z kanonizacją bł. Jana Pawła II zapraszają m.in. 
Urząd Miasta Krakowa, Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Małopolskiego, Instytut Dialogu Międzykul-
turowego im. Jana Pawła II w Krakowie, Centrum Jana 
Pawła „Nie lękajcie się!” i wszystkie instytucje zaangażo-
wane w przygotowanie poszczególnych wydarzeń.

PAULINA POLAK

Problem dotyczy „Programu likwidacji niskiej emisji dla 
Krakowa”. Wiele rodzin Piasków Wielkich nadal pali wę-
glem, ja również się do nich zaliczam. 

Ponieważ w niedalekiej przyszłości będzie konieczna li-
kwidacja paleniska węglowego, wystąpiłam z zapytaniem 
do MPEC, jakie są możliwości techniczne przyłączenia 
domu do sieci ciepłowniczej w okolicy ulicy Łużyckiej 
i  Cechowej.

Otrzymałam odpowiedź, że możliwości są. Odpowie-
dziano mi również, aby zachęcać pozostałych mieszkańców 
do przyłączania się, bo wtedy może to nastąpić szybciej.

W związku z powyższym bardzo proszę, aby zaapelo-
wać na łamach „Wiadomości” do mieszkańców Piasków 
Wielkich i nie tylko, aby korzystali właśnie z tego nośni-
ka ciepła. Myślę, że ważną informacją będzie to, iż ruszył 
plan dla inwestycji pn. „Rozbudowa ul. Cechowej w Kra-

kowie na odc. od ul. Niebieska do ul. Stojałowskiego wraz 
z infrastrukturą techniczną”.

Remont drogi byłby okazją do przeprowadzenia jedno-
cześnie ciepła sieciowego dla chętnych mieszkańców.

Za wszelką inicjatywę z góry dziękuję.
Z poważaniem,

Stała czytelniczka
[dane osobowe tylko do wiadomości redakcji)

Od redakcji:
Dziękujemy za list, w pełni popieramy Pani apel. Pro-

simy, aby zainteresowane osoby pisały na adres naszej 
redakcji: 30-693 Kraków, ul. Urwana 10/2 lub  e-mail: 
wiadomosci.krakow@wp.pl.

Sporządzimy listę, którą przekażemy do odpowied-
niej Rady Dzielnicy. Apel szczególnie aktualny w rejo-

nach: Piaski Wielkie, Wola Duchacka, Bieżanów. Pro-
kocim, Swoszowice, Łagiewniki.

W liście trzeba zadeklarować chęć przystąpienia 
do komitetu społecznego w sprawie „Programu likwi-
dacji niskiej emisji dla Krakowa – przyłączenie do sieci 
MPEC”, a także podać imię, nazwisko i dokładny adres. 
Deklarację taką składają tylko pełnoprawni właściciele 
danej nieruchomości.

Przyłączmy się do sieci MPEC

W marcu br. zmarł wspaniały piłkarz,
 nasz kolega i przyjaciel 

Zdzisław Dulęba pseudonim „Peterek” 
były zawodnik KS „Wolania” i KS „Kabel”. 

Miał 81 lat,  był mieszkańcem Woli Duchackiej.
Cześć Jego pamięci! 

KRAKÓW DLA JANA PAWŁA II

27 kwietnia to dzień kanonizacji Jana Pawła II. Z tej okazji w Krakowie odbędzie się szereg wydarzeń. 
Podpowiadamy, gdzie warto zajrzeć, żeby przeżyć to święto.

Santo subito
Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 r. Wtedy hołd 

zmarłemu papieżowi w Bazylice św. Piotra złożyło po-
nad 3 mln ludzi z całego świata. W Krakowie odejściu 
papieża towarzyszył głos Dzwonu Zygmunta na Wa-
welu. Wyniesienie na ołtarze Jana Pawła II wywołały 
już transparenty z napisem „Santo subito” (święty na-
tychmiast), które trzymali wierni podczas pogrzebu. 
Proces beatyfikacyjny rozpoczął się bardzo szybko, bo 
już w maju 2005 r. Natomiast 5 lipca 2013 r. papież 
Franciszek wydał dekret w sprawie cudu za wsta-
wiennictwem papieża. Było nim uzdrowienie kobiety 
z Kostaryki, cierpiącej na nieoperacyjnego tętniaka 
mózgu. Kobieta, oglądając beatyfikację Jana Pawła II, 
zaczęła do niego się modlić, po czym doznała nagłego 
uzdrowienia.

Papież Franciszek wyznaczając dzień kanonizacji, 
uzasadniał także, że kwiecień jest  bezpieczniejszym 
terminem dla pielgrzymów, którzy będą jechać z róż-
nych stron świata, w tym z Polski, na uroczystość 
do Rzymu. Szacuje się, że z Polski przyjedzie nawet 
300 tys. osób. W tym samym dniu świętym ogłoszony 
zostanie również Jan XXIII.

Za jedną z największych wartości pontyfikatu 
Jana Pawła II uznaje się jego otwarcie na świat. Od-
wiedził wiernych na wszystkich kontynentach, odbył 
104 podróże zagraniczne, spotykając się z wiernymi 
w 129 krajach. Do Polski przyjechał dziewięć razy, 
a każda jego wizyta w Krakowie przyciągała tłumy 
pod słynne okno papieskie przy ul. Franciszkańskiej 
oraz tysiące ludzi na msze święte, które odprawiał na 
Błoniach.

Tu mieszkał Papież
Zachęcamy także do odwiedzenia Muzeum Archi-

diecezjalnego przy ul. Kanoniczej, gdzie Karol Woj-
tyła mieszkał aż przez 17 lat. Wprowadził się tutaj po 
studiach w 1951 r. i mieszkał  pod numerem 19. do 
momentu otrzymania sakry biskupiej w 1958 r. Potem 
do 1967 r., już  jako biskup, zajmował mieszkanie przy 
Kanoniczej 21, w kamienicy tzw. dziekańskiej. 

Na wystawie jest autentyczny pokój z pełnym wypo-
sażeniem, w którym mieszkał Karol Wojtyła. Są stroje 
biskupa i kardynała, sprzęt sportowy – kajak, narty, 
rower, ekwipunek, który zabierał na wycieczki. Można 
także zobaczyć pamiątki z różnych stron świata, jest 
świadectwo maturalne, dyplom doktorski, nominacja 
biskupia i kardynalska.

Muzeum składa się z trzech oddziałów. W Centrum 
„Nie lękajcie się w Łagiewnikach” od czerwca ubie-
głego roku działa Muzeum Ojca Świętego, w którym 
też można zobaczyć pamiątki i osobiste przedmioty 
Jana Pawła II już z okresu papieskiego, a także dary, 
które otrzymywał od wiernych na różnych kontynen-
tach. 

Trzecie miejsce, które warto również odwiedzić, 
to mieszkanie Karola Wojtyły przy ul. Tynieckiej 10, 
gdzie mieszkał z ojcem po przeprowadzce do Krako-
wa. To bardzo skromne wnętrza z prostymi meblami.

 Franciszkańska 3, fot. arch. „W”
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BINDOWANIE  
w twardej oprawie

PIECZĄTKI
WIZYTÓWKI

LAMINOWANIE 
DORABIANIE 

KLUCZY

FORMAT

A0
K S E R

os. Kurdwanów Nowy 

ul. Witosa 39  
(koło poczty) 

tel. 502 34 86 84

Z okazji Świąt Wielkanocnych 
składamy

PT. Mieszkańcom Nowego Prokocimia

Życzenia dostatku, 
zdrowia i pogody ducha

oraz tradycyjnego 
Wesołego Alleluja!

Rada Nadzorcza, Zarząd
oraz Pracownicy SM „Nowy Prokocim”

ży czą
Ra da 

Nad zor cza, 
Za rząd

oraz 
Pra cow ni cy 
Spół dziel ni

Zdro wych i spo koj nych
Świąt Wiel ka noc nych

Miesz kań com
SM „Kur dwa nów No wy”  

w Kra ko wie

Zespół Szkół
Ogólnokształcących Nr 15 

i m . I g n a c e g o  J a n a  P a d e r e w s k i e g o

ul. Rydygiera 20, 30-695 Kraków
12-657-75-62, 12-657-05-88  
www.zso15krakow.edu.pl

Dogodny dojazd autobusami MPK linii:
144, 163, 133, 204, 244, 301, 304, 503.

Zapisy na rok szkolny 2014/2015

Szkoła Podstawowa Nr 157
Nasze atuty to:

 nauka na jedną zmianę w godzinach przedpołudniowych;
  duża, czynna od 700do 1700, świetlica szkolna oferująca 
różnorodne zajęcia, m.in. ruchowe, informatyczne, 
artystyczne (muzyczne i plastyczne) i języków obcych;

  stołówka szkolna z pysznymi domowymi obiadami,
  miła i przyjazna atmosfera, bezpieczeñstwo i fachowa 
opieka pedagogiczna oraz nauka pod opieką wysoko 
wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej;

  realizacja projektów unijnych dotyczących 
indywidualizacji nauczania.

Gimnazjum Nr 33
ogłasza nabór do klas pierwszych

Przyjmujemy zapisy do klas:
  klasy matematyczno-informatycznej ze zwiększoną liczbą 
godzin matematyki i autorskim programem z informatyki

  klasy europejskiej ze zwiększoną liczbą godzin języków 
obcych i programem wiedzy o Europie oraz Unii 
Europejskiej

  ogólnodostępnej o programie ogólnokształcącym

We wszystkich klasach podstawowym językiem 
obcym jest język angielski (kontynuacja po szkole 
podstawowej) oraz do wyboru drugi język obcy: 
niemiecki lub francuski.
 

Zapewniamy:
  wysoki poziom nauczania,
  naukę w systemie jednozmianowym od 800 do1520;
  naukę dwóch języków obcych przez cały okres nauki 
w gimnazjum (język angielski i do wyboru język niemiecki 
bądź francuski);

  udział w międzynarodowych projektach realizowanych 
w ramach programu Comenius;

  naukę informatyki przez cały okres nauki w gimnazjum;
  korzystanie z bogatego księgozbioru i komfortowej 
czytelni wyposażonej w multimedialne stanowiska 
komputerowe ze stałym dostępem do internetu;

  korzystanie z nowoczesnej multimedialnej pracowni 
komputerowej ze stałym dostępem do internetu;

  wysoki poziom nauczania,  ciekawy zestaw zajęć 
fakultatywnych oraz szeroki i interesujący zestaw zajęć 
dodatkowych dla uczniów;

  rozwój sprawności fizycznej na nowoczesnej, 
pełnowymiarowej sali gimnastycznej oraz kompleksie 
boisk sportowych.

RADOSNYCH I RODZINNYCH

ŚWIĄT WIELKIEJ NOCY

ŻYCZĄ MIESZKAŃCOM

RADA NADZORCZA, ZARZĄD
ORAZ PRACOWNICY  
SM „NOWY BIEŻANÓW”

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 50
4 

85
3 

96
0

www.deltaprint.pl
drukarnia@deltaprint.pl

tel. 601 682 500

DRUKARNIA 
CYFROWA

d e l t a

Wydruki od 1 sztuki

książki, katalogi, 
broszury, kalendarze, 
gazety, czasopisma, 

foldery, plakaty, 
ulotki, wizytówki, 

zaproszenia, naklejki, 
papiery firmowe, kartki 

świąteczne, itp.



WIADOMOŚCI 5Nr 4  kwiecień 2014

Kraków,  Al. Dygasińskiego 15 
tel. i fax. 12 658 17 15 

www.xvlo.pl, e-mail: admin@xvlo.pl

XV Liceum  
Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej - Curie

 „PIĘTNASTKA” 55 LAT SKOŃCZYŁA I MEDAL ZDOBYŁA!

Gimnazjalisto!  
Przyjdź, zobacz i zostań w „Piętnastce”!

Dzień otwarty:  30 maja 2014
w godz. 8:00 – 18:00

 SZKOŁA MA: 

•  kompleks boisk sportowych  „Orlik”,
•  nowoczesną  salę  gimnastyczną,
•  strzelnicę sportową,
•  salę teatralną,
•  czytelnię multimedialną,
•  bardzo dobrze zaopatrzoną bibliotekę,
•   pracownie przedmiotowe wyposażone w sprzęt 

audiowizualny
-  CZYLI BARDZO DOBRE WARUNKI DO NAUKI
I ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ. 

 NASZE ATUTY:

•  lekcje w godz. 8:00 – 15:00,
•  bufet wydający ciepłe posiłki, 
•  możliwość zakwaterowania w internacie,
•  wyjazdy integracyjne klas pierwszych,
•  obozy naukowe w Polsce i za granicą (Londyn),
•   wymiany młodzieży ze szkołami w Niemczech  

(m.in. Marie-Curie-Gymnasium z Kirchzarten)
•   współpraca z uczelniami wyższymi (udział  

w prelekcjach, wykładach, zajęciach laboratoryjnych),
•  przyjazna atmosfera,
•  doświadczeni,  skuteczni i otwarci nauczyciele,
•  99 % ZDAWALNOŚCI EGZAMINU MATURALNEGO.

 POZA LEKCJAMI: 

•  Klub Sympatyków Krakowa,
•  warsztaty dziennikarskie i artystyczne,
•  dyskusyjny klub filmowy,
•  konwersatoria z języków obcych,
•  zajęcia z fotografii cyfrowej,
•  koła sportowe (m.in.  strzeleckie),
•  konsultacje maturalne i zajęcia wyrównawcze,
•  działanie w Młodzieżowej Radzie Dzielnicy XII,
•  możliwość działania w Młodzieżowej Radzie Krakowa.

 NASZE TRADYCJE:

•  Szkolny Festiwal Artystyczny (25 lat),
•  międzyklasowe turnieje sportowe, 
•  coroczny udział w Krakowskiej Olimpiadzie Młodzieży,
•  wolontariat;  m.in. projekt - Szlachetna Paczka,
•  piękne akcje charytatywne,
•  konkursy organizowane przez samorząd uczniowski.

 REALIZOWANE PROJEKTY:

•  Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej,
•  Moje finanse,
•  Pamięć XX wieku, 
•  Unijny projekt Comenius „Ocalić od zapomnienia”. 

Planując budowę mieszkań na wynajem  
w Skawinie ul. Krakowska / ul. Studzińskiego  

przy granicy Krakowa  
TBS Małopolska należący do Grupy Bryksy 

prowadzi nabór Partycypantów i Najemców

Lokale 1, 2 i 3 pokojowe,  
powierzchnie od 34 do 51m2

MIESZKANIA W SYSTEMIE TBS

TBS Małopolska Sp. z o.o., ul. Bujaka 4 , 30-611 Kraków
Tel.(12) 659 90 37, 659 90 36, www.tbsmalopolska.pl

Gdy po spektaklu gasną światła, MIKOŁAJ 
 WIEPRIEW prosi widownię, żeby w kilku zdaniach opi-
sała swoje wrażenia. Ludzie piszą najczęściej, że jesz-
cze nigdy czegoś takiego nie widzieli. Wydaje im się, że 
w trakcie sztuki nie siedzieli na krzesłach, tylko unosi-
li się w powietrzu. Chwalą, że takie widowisko, można 
oglądać milion razy… 

Teatr Nikoli narodził się w Kijowie, ale od ponad 20 lat 
ma swoją siedzibę w naszym mieście. Jego biuro i miejsce 
prób znajduje się w Zespole Szkół Ogólnokształcących In-
tegracyjnych nr 7 przy ul. Czarnogórskiej. 

Nie łatwo tam trafić, a już na pewno niewiele osób ma 
pojęcie o istnieniu tego miejsca. Szkolnym korytarzem, 
po schodach, trzeba zejść na najniższy poziom, gdzie 
znajdują się już szatnie 
i szafki uczniów. Ci, którzy 
spodziewają się za drzwia-
mi zastać szkolny klimat 
i ławki ułożone w równe 
rzędy, będą zaskoczeni. 
Witają nas kurtyny, teatral-
ne dekoracje, miękki fotel, 
klimatyczne światło z ma-
lutkich lampek. Tutaj po-
wstają spektakle i tutaj od-
bywają się pierwsze próby. 

Pan Mikołaj częstuje nas 
herbatą i pomadkami. Opo-
wiada swoją historię ze wschodnim akcentem, dodatko-
wo zmiękczając niektóre polskie słowa. Ma mało czasu, 
bo wieczorem gra spektakl. 

Finał już w Kabarecie
Choć Teatr Nikoli zapraszany był przez różne kraje 

świata, w Krakowie nie ma jeszcze własnej sceny. Z po-
wodzeniem natomiast występuje w Klubie Kabaret przy 
ul. Krakowskiej 5, bardzo nastrojowym miejscu, które 
idealnie pasuje do tych oryginalnych sztuk. Przedsta-
wienia zawsze rozpoczynają się z kilkuminutowym 
opóźnieniem:

– Chodzi nam o to, żeby widownia wyciszyła się, odcię-
ła się od otaczającego świata, zapomniała o problemach. 
Wtedy najpełniej przeżyje nasze przedstawienie – mówi Mi-
kołaj Wiepriew, aktor, reżyser i twórca Teatru Nikoli. 

Teatr Nikoli nie posługuje się słowem, ma bardzo 
skromną, ale doskonale dobraną scenografię. To Teatr 
gestów, ruchu, mimiki, pantomimy. 

– Jak zdecydowałem się wystawiać sztuki i tworzyć swój 
teatr w innym kraju, to było naturalne, że nie mogę posłu-
giwać się językiem, tylko mową ciała. Zresztą od dziecka 
byłem zafascynowany pantomimą. Pierwszy raz zobaczy-
łem ją w cyrku, jako dziecko. Teraz też moimi spektaklami 
chcę obudzić w widzach wspomnienie dzieciństwa, a do-
kładnie ten stan ducha, wrażliwość, piękno, dobro, jakie 
są udziałem dzieci – mówi Mikołaj Wiepriew.

Świat na jednej ręce
Jak zauważa, dobro może mieć siłę rażenia, jak 

bomba atomowa, która z jednego ogniska wybuchu, 
eksploduje i roznosi się po otoczeniu. Jest też zda-
nia, że człowiek, który przeżywa sztukę w teatrze, 
powinien doznać katharsis – uwolnienia od napięcia 
i oczyszczenia wewnętrznego. Jednym słowem, po-
winien stać się lepszym, a potem jeszcze zarazić tym 
dobrem innych.

– Zbyt mocno jesteśmy przywiązani do Ziemi. Trzyma-
my się jej kurczowo, stoimy na twardych nogach, a prze-
cież każdy powinien choć na chwilę spróbować się od niej 
oderwać – mówi reżyser, który każdego dnia stosuje nie-
zwykły trening, a mianowicie staje i chodzi na rękach.

– A jak do tego jeszcze oderwę od podłoża jedną z rąk, 
tu czuję się już tak, jakbym na drugiej dłoni utrzymywał 
cały świat – dodaje Mikołaj Wiepriew.

Taki trening z pogranicza gimnastyki i medytacji, 
daje potem dużą sprawność na scenie i faktycznie po-
czucie, że uduchowieni aktorzy są jakby z innego świa-
ta. Kiedy na przykład oglądamy „Lolitę Dolly” w Ka-
barecie, naszą uwagę przez godzinę utrzymuje tylko 
dwóch aktorów – Mikołaj Wiepriew i Dominika Jucha. 
Bez słów, jak w niemym kinie, krok po kroku opowia-
dają o zmiennej temperaturze uczuć pomiędzy bohate-
rami Nabokova. Do swojej gry włączają też widownię. 
Wszyscy gramy w tym teatrze.

Podróże z misją
Teatr Nikoli jest kojarzony nie tylko w Krakowie. 

Uczestniczył zarówno w festiwalach krajowych, jak i za-
granicznych. Współpracował 
z krakowskim teatrami STU 
i KTO. Był pomysłodawcą 
i organizatorem projektu 
„Terapia przez śmiech”, 
Festiwalu Uśmiechu w Kra-
kowie, Festiwalu Science 
Fiction w Wieliczce oraz 
I Mim Festiwal Dedyko-
wany Twórczości Słynnego 
Marcela Marceau.

«Niesamowity w tej 
działalności jest fakt, że 
teatr niewspierany przez 

żadną państwową instytucję potrafi zajść tak daleko. 
Domika Jucha, która wraz z Mikołajem oraz młodymi 
artystami współtworzą Teatr Nikoli stanowią innowa-
cyjną grupę teatralną, której praca nad spektaklem 
opiera się na obudzaniu podświadomości prowadzącej 
do kreowania postaci scenicznych. Teatr doceniany na 
całym świecie – tylko niedostrzegany u siebie – w Kra-
kowie» – można przeczytać w recenzjach o tej grupie 
w internecie.

W przyszłym roku Teatr Nikoli będzie świętował 25. 
lecie istenienia. Już wiadomo, że w jubileuszowym pro-
gramie będą spektakle, festiwale i specjalne warsztaty 
pantonimy :

«Jeśli trafisz do niego na warsztaty, dowiesz się, co 
ten Pan Mikołaj za gibkie ciało posiada. Będzie Cię 
uczył ruchów jak „wodorosty” i „simpaticznego” wy-
razu ekspresji. A kiedy zagarnie Cię do jakieś swojej 
inicjatywy, od razu będzie kazał Ci stawać na rękach» 
– uczulają internauci w komentarzach.

Ktoś jest już chętny ?
PAULINA POLAK

zdjęcia ze spektaklu „Lolita Dolly”: 
Natalia Wowk, z archiwum Teatru Nikoli

www.nikoli.art.pl
www.facebook.com/Teatr.Nikoli.Krakow

Teatr nie z tej ziemi
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7 lutego br. w Młodzieżowym 
Domu Kultury im. K.I. Gał-
czyńskiego przy ul. Beskidz-
kiej odbyło się otwarcie wy-
stawy fotograficznej JÓZEFA 
 SEWERYNA pt. „Jak zmienia-
ły się Piaski”. Przybyło wielu 
zainteresowanych gości.

Pasją pana Seweryna, miesz-
kańca Piasków Wielkich, od najmłodszych lat była fo-
tografia. Uwieczniał na zdjęciach miejsca, ludzi, ważne 
wydarzenia. 

Efektem jego fascynacji fotograficznych jest 26 al-
bumów tematycznych, w których znajduje się ponad 
2000 zdjęć. Warto nadmienić, że w 1965 r. otrzymał wy-
różnienie „Najlepsza fotografia miesiąca”, przyznane 
przez Krakowskie Towarzystwo Fotograficzne za zdję-
cie pt. „Bracia Cyganie”.

Wystawa „Jak zmieniały się Piaski” pokazuje zacho-
wane na kliszy fotograficznej Stare Piaski, portrety lu-
dzi – Piaszczan oraz ważne wydarzenia dla lokalnej spo-
łeczności, jak np. wizyta 
Kardynała Karola Woj-
tyły w parafii Najświęt-
szego Serca Jezusa.

Oryginalne, czarno-białe zdjęcia, wywoływane przez 
samego autora w ciemni fotograficznej, mają niepowta-
rzalny klimat.

Wystawa z MDK będzie także powtórzona Klubie 
Kultury „Piaskownica” przy ul. Łużyckiej 55. Otwarcie 
12 kwietnia, w sobotę o godz. 17. Można będzie ją oglą-
dać do 16 maja. 

Serdecznie zapraszamy!
Inf. od organizatora, fot.  MDK, (Kaj) 

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu 
ogłosił przetarg na wykonawcę koncepcji rewaloryza-
cji Parku Duchackiego. Termin realizacji ustalono na 
22 września br. Wykonawca zobowiązany jest także do 
przeprowadzenia szerokich konsultacji społecznych co 
do projektu. 

Wymagania są spore. Zakres rzeczowy warunkuje 
pełne wykorzystanie i ochronę wartości przyrodniczych, 
krajobrazowych i historyczno-kulturowych terenów 
podworskich, które weszły w skład parku Duchackie-
go. Przypomnijmy, że dotyczy to tylko lewej, wschod-
niej  strony ul. Estońskiej, patrząc od ul. Malborskiej. 
Zachodnia strona jest w rękach prywatnych, powstają 
tam zabudowy, a ochroną konserwatorską w formie 
ewidencji objęty został tylko teren i obiekt (nowy dwór) 
Przedszkola Samorządowego nr 51.

W pierwszym rzędzie niezbędne jest zabezpieczenie 
starego dworu. Podstawą parku będzie zrewaloryzowa-
nie stawu i odtworzenie drugiego, a także zachowanie 
historycznej grobli.

Wśród wymogów podkreślono m.in., że teren ma być 
ogrodzony od otoczenia tzw. zieloną kurtyną, mają po-
wstać strefy parkowe: część reprezentacyjna (ze starym 
dworem), część przyrodnicza, część rekreacyjna, np. 
plac zabaw. W parku mają znaleźć dla siebie miejsce 
wszystkie grupy wiekowe - zarówno osoby starsze, jak 
i dzieci oraz młodzież.

21 marca br. w Wydziale Rozwoju Miasta odbyło 
się spotkanie w spr. organizacji konsultacji społecz-
nych dot. projektu Parku Duchackiego. Uczestniczyli 
przedstawiciele wykonawcy, którym jest krakowska fir-

ma Gajda – Architektura Krajobrazu, przedstawiciele 
Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu oraz 
przedstawiciel Dzielnicy XI. Gmina Kraków jest orga-
nizatorem konsultacji, a przeprowadzi je wykonawca. 
W przetargu uczestniczyło 8 firm, m.in. z Lublina, War-
szawy i Krakowa. Firma Gajda – Architektura Krajo-
brazu (www.gajda-ak.pl) ma tradycję od 1990 r. 

Oprac. Jarosław Kajdański
Więcej szczegółów na Facebooku:

Jak zmieniały się 
Piaski Wielkie

Z datą 21 stycznia br. sygnowano decyzję Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków o wpisaniu do rejestru 
zabytków wschodniej części dawnego zespołu dworsko-
-parkowego na Woli Duchackiej, położonego między 
ulicami Estońską, Laszczki, Macedońską i Malborską. 
Uzasadnienie do tej decyzji oparto na dokumentach hi-
storycznych. Oto jego fragmenty:

Według najstarszych, wykonanych przez Carla Bo-
luska w 1845 r. planów katastralnych, wieś rozciągała 
się  po obu stronach doliny, wzdłuż niewielkiego stru-
mienia. W centralnej części osady, pomiędzy obecny-
mi ulicami Malborską, Białoruską i Albańską zlokali-
zowany był zespół dworski. Składał się on z zabudowy 
drewnianej i murowanej, rozdzielonej aleją dojazdową, 
odpowiadającą obecnej ul. Mochnackiego [chodzi o ul. 
Estońską, choć stary dwór przypisany jest numerycznie 
– i prawidłowo - do ul. Mochnackiego; to skutek powie-
lanego błędu w gminnych dokumentach – przyp. red.]. 
Aleja przecinała strumień, na którym znajdował się ka-
mienny most. Za mostem, po obu stronach założenia, 
znajdowały się stawy rybne, oddzielone groblą. Główny 
budynek mieszkalny, pełniący funkcję dworu, usytu-
owany był w części zachodniej i sąsiadował z oficyną 
i budynkiem gospodarczym. W pobliżu zabudowań mu-
rowanych stała stodoła i wozownia. Przy samym wjeź-
dzie, pomiędzy stawami, znajdowała się rządcówka.

Z początkiem II połowy XIX wieku nastąpiła roz-
budowa założenia. Wówczas powyżej stawów, po prze-
ciwnej stronie starego dworu powstał murowany, nowy 
budynek dworu. Do budynku starego dworu dobudo-
wano natomiast ceglano-kamienną wozownię. Zniknę-
ły drewniane obiekty w części północnej, a ich funkcje 
przejęły murowany spichlerz i stodoła. W ten sposób 
ukształtowało się typowe założenie dworskie z budyn-
kiem reprezentacyjnym z podjazdem i parkiem krajo-
brazowym w części zachodniej oraz obiektami miesz-
kalno-gospodarczymi w części wschodniej.

Z początkiem XX wieku majątek na Woli Duchac-
kiej odziedziczyła hrabina Felicja Wodzicka z Poniń-
skich. W 1904 r. pod stronie wschodniej powstał nie 
zachowany obecnie budynek mieszkalny i stajnia. Oko-
ło 1911 r. przebudowano nowy dwór, do parterowego 
budynku dobudowano piętro i ganek z tarasem. Kolej-
nym właścicielem dworu na Woli Duchackiej w latach 
1927–1942 był inżynier Stefan Bem  [wg relacji Stanisła-
wa Bema majątek został zakupiony w sierpniu 1925 r., 
wcześniej należał on do rodziny Szarskich – przyp. 
red.]. Z tego okresu zachował się opis zabudowań i par-
ku. Powierzchnia majątku wynosiła ponad 14 hektarów. 
Najwięcej zajmowały pola orne i ogrody. Założenie 
parkowe liczyło ok. 400 drzew: dębów, grabów, jesio-

nów, lip, wiązów i brzóz. W kompleksie znajdowały się 
cztery stawy – jeden zarodowy, dwa rybne i jeden krajo-
brazowy z niewielką wysepką. Bem przeprowadził sze-
reg inwestycji w majątku. Odnowił stary dwór, stajnię, 
dbał o stawy hodowlane. 

Po II wojnie światowej majątek pozostał w rękach 
spadkobierców Bema, jednak począwszy od lat sześć-
dziesiątych rozpoczął się stopniowy upadek majątku. 
Dookoła zespołu powstała współczesna zabudowa 
mieszkaniowa, osiedle bloków i domków jednorodzin-
nych. W wyniku dziedziczenia zespół w części zachod-
niej został podzielony. Budynek nowego dworu został 
adaptowany na przedszkole. Stawy, park i pozostałe bu-
dynki popadły w zaniedbanie, spaliła się stara stajnia. 
Stary dwór został zmodernizowany i w efekcie utracił 
jakiekolwiek cechy stylowe. Z dawnej zabudowy zacho-
wała się natomiast wozownia.

Pomimo wieloletnich zaniedbań i przekształceń, ze-
spół dworski na Woli Duchackiej jest ważnym i cennym 
obiektem pod względem historycznym i krajobrazo-
wym. Przede wszystkim zachował się układ założenia 
oraz park ze stawami i cennym starodrzewiem, który 
wśród zabudowy i typowych „blokowisk” stanowi zasłu-
gującą na ochronę enklawę zieleni.

Postępowanie w sprawie wpisu do rejestru zabytków 
prowadzone było z urzędu, jednak w związku z wnio-
skiem Rady i Zarządu Dzielnicy XI Podgórze Duchac-
kie z 05.07.2007 r., która dostrzegając walory założenia 
podworskiego i zagrożenie ze strony deweloperów, 
doprowadziła w 2013 r. do przejęcia ww. terenu przez 
Gminę Miejską Kraków i zainicjowała utworzenie par-
ku miejskiego. Podjęte przez samorząd działania oraz 
wpis do rejestru zabytków stwarzają możliwość zago-
spodarowania i uporządkowania terenu, remont za-
budowań i rewitalizację parku. Park jako miejsce ogól-
nodostępne powinien pełnić funkcje wypoczynkowe 
i rekreacyjne, a także edukować w zakresie poszanowa-
nia przyrody i zachowanego historycznego krajobrazu 
kulturowego. 

Decyzja o ochronie parku na Woli Duchackiej jest 
odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne i coraz bar-
dziej narastające problemy związane z urbanizacją do-
tychczas spokojnych dzielnic Krakowa. Niestety, z uwa-
gi na wcześniej wydane decyzje o warunkach zabudowy 
nie udało się ochronić zachodniej części założenia. Bu-
dynek nowego dworu z uwagi ma przeprowadzone 
modernizacje będzie ujęty w wojewódzkiej i gminnej 
ewidencji zabytków i zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami powinien być chroniony na podstawie ustaleń 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
lub warunków w decyzji wz.

Park Duchacki  
w opinii konserwatora zabytków

koncepcja + konsultacje

magistracka mapka parku Duchackiego
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Kilka kilometrów na południe od krakowskiego Ka-
zimierza, za wzgórzem Lasota, nad ówczesną rzeką 

Bodnarką, wpadającą do węższej Wisły, a przed następ-
nym wzgórzem Rękawka – zapewne w 1363 r. kasztelan 
krakowski Jan z Melsztyna (zwany też Jaśkiem z Tarno-
wa), zbudował dworek swojemu synowi Remigiuszowi 
(czyli Rymkowi) na pustych nieużytkach koło Krzemionek, 
by sprowadził tam kmieci i założył nową wieś na modnym 
wówczas prawie niemieckim. (...)

Dnia 3 kwietnia 1364 r. Rymek Melsztyński, jeden 
z synów krakowskiego kasztelana, który otrzymał od 
ojca ów dworek nad Bodnarką z modną wówczas nazwą 
Wola – zaprosił do siebie najbliższego dziedzica swo-
szowickiego Wojsława, krzeszowickiego sołtysa Macie-
ja oraz dwóch krakowskich mieszczan Jana  Walenstata 
i Alberta Czerwonotwarzego, aby byli urzędowymi 
świadkami założenia nowej wsi na pustych obszarach 
południowo-wschodnich od jego dworu, oczywiście na 
prawie frankońsko-niemieckim. Zaproszony notariusz 
duchowny, zapewne proboszcz parafii św. Jakuba na 
Kazimierzu, jako kościelny współgospodarz tego obsza-
ru, napisał po łacinie dokument lokacyjny o zasiedleniu 
tej wolnej przestrzeni i o jego warunkach. Nie zachował 
się wprawdzie sam pergamin do naszych czasów, ale 
jego wpis do istniejących ksiąg radnych miejskich, któ-
rego dokonano pod koniec XVI wieku. (...).

Dokumenty sporządzono na Woli roku Pańskiego 
1364, w czwartek po niedzieli pierwszej po Wielkanocy, 
czyli trzeciego kwietnia (Acta Consularia Cracoviensis, 
Volumen 29, Rks APMK sygn. 453 s. 451-452).

Oczywiście natychmiast zapoznano z treścią tego doku-
mentu zwołanych w tym celu młodych kmieci i wszystkich 
chętnych do osiedlenia się na tym obszarze, a pochodzą-
cych z bliższych miejscowości, zwłaszcza z Krzeszowic 

i Swoszowic. Zasiedziali dziedzice, bez możliwości po-
większania swoich posiadłości, chętnie bowiem pozbywali 
się synów swoich kmieci i obowiązku budowania im za-
gród na ożenek. A możliwość zajmowania gotowych i no-
wych zabudowań oraz 8 lat zupełnego zwolnienia z wszel-
kich świadczeń i 13 lat częściowego było dużą zachętą do 
osiedlania się i uprawiania pustych połaci ugorów, a nawet 
karczowania dzikich zarośli na tym obszarze, należącym 
do rycerskiego rodu Melsztyńskich. Sięgał on na południu 
do Kurdybanowa za środkowym biegiem Bodnarki, do la-
sów między tą wsią a Rżąką, na wschodzie po Prokocim, 
na północy do królewskiego Płaszowa i za wielicką drogą 
do wsi Zabłocie i północnych zboczy Lasoty. (...)

Zaledwie sześć lat po wystawieniu powyższego do-
kumentu, zawsze zapobiegliwy kasztelan krakowski Jan 
Melsztyński, chcąc jeszcze powiększyć stan posiadania 
swego syna, uzyskał od króla Kazimierza Wielkiego 
nowy pergamin (...). Udzielono nie tylko pozwolenia na 
lokalizację nowej osady, ale nazwano ją uprzejmie „Wolą 
Janową” i nadano tam Melsztyńskiemu własność. (...)

Obie części Woli – nieco wcześniejsza między wzgó-
rzami Lasota i Rękawka oraz późniejsza przed Laso-
tą – tylko kilkadziesiąt lat należały do Melsztyńskich. 
Główny założyciel obu części Woli kasztelan Jan zmarł 
po 1380 r. zostawiając nowe osady potomstwu. Jego 
syn, założyciel Woli za Lasotą Remigiusz również 
wcześnie zostawił swe dziedzictwo krewnym, skutkiem 
wczesnej śmierci i braku potomstwa. Przekazał swojej 
zamężnej siostrze Jadwidze Pileckiej, matce chrzestnej 
Władysława Jagiełły oraz jej jedynej córce Elżbiecie 

Granowskiej, późniejszej królowej (jako trzecia z kolei 
żona Jagiełły). One zaś ofiarowały obie Wole – Rymo-
wą i Janową oraz wieś Rżąkę klasztorowi i szpitalowi 
krakowskiemu Kanoników Regułowych Świętego Du-
cha, by dostarczały  żywności i pieniędzy na utrzymanie 
bardzo licznych chorych, biednych i podrzutków oraz 
obsługujących ich zakonników. Stało się to w 1419 r.

„Początki Woli Duchackiej” 
wg zmartwychwstańca  

ks. Bolesława Micewskiego CR
„630 lat Woli Duchackiej”, Kraków 1994

Duchacy – (Duchacy de Saxia, Zakon Świętego 
Ducha, Zakon Kanoników Regularnych od Świętego 
Ducha (łac. Ordo Fratrum Canonicorum Regularium 
Sancti Spiritus de Saxia) – zakon pochodzący z Francji, 
założony w Montpellier w 1175 r., kiedy to bł. Gwidon 
wybudował szpital pomagający biednym i porzuconym 
dzieciom, obierając sobie za patrona Ducha Świętego 
i żyjąc według reguł św. Augustyna. 22 kwietnia 1198 r. 
Innocenty III zatwierdził zakon, a w 1204 r. zakon 
otrzymał od niego kościół pod wezwaniem Santa Maria 
de Saxia (Matki Bożej Skalnej), przemianowując go na 
szpital Świętego Ducha. Wtedy też wspólnota przyjęła 
nazwę „duchacy de Saxia”.

W 1220 r. Iwo Odrowąż sprowadził duchaków do 
Polski. W 1783 r. nastąpiła kasata zakonu. Przetrwała 
jednak jego żeńska gałąź.

Duchacy prowadzili szpitale (przyczynili się do rozwo-
ju szpitalnictwa polskiego), pomagali chorym i ubogim. 
Ich znakiem był krzyż z dwiema poziomymi belkami, 
przy czym zakończenie ramion było podwójne. Nad 
krzyżami umieszczano czasami gołębicę. Zakonnicy swój 
znak nosili na lewej piersi, wyszyty na czarnych habitach.

Źródło: Wikipedia

W dniu 2 kwietnia rozpoczynają się konsultacje społeczne 
związane z opracowaniem koncepcji rewaloryzacji zespołu 
dworsko-parkowego na Woli Duchackiej, przy ul. Estońskiej 
w Krakowie, na działkach 814, 815, 712/3, obręb 49 jed-
nostka ewidencyjna Podgórze, oraz na części działek sąsied-
nich wraz z adaptacją budynku starego dworu. Konsultacje 
będą prowadzone trzyfazowo. 

W pierwszej fazie konsultacji – przed opracowaniem 
koncepcji rewaloryzacji zespołu dworsko parkowego – 
gromadzone będą propozycje i postulaty mieszkańców 
dotyczące sposobu zagospodarowania parku. Stanowiska 
mieszkańców należy przesyłać drogą mailową na adres: 
dialoguj@um.krakow.pl oraz biuro@gajda-ak.pl z dopi-
skiem „Konsultacje Parku Duchackiego”  lub dostarczyć 
drogą pocztową lub osobiście, do siedziby firmy Gajda Ar-

chitektura Krajobrazu mieszczącej się przy ul. Juliusza Lea 
116, 30-133 Kraków. Propozycje i postulaty mieszkańców 
będą zbierane od 2 kwietnia do 22 kwietnia 2014 roku.

W drugiej fazie konsultacji – odbędą się warsztaty z udzia-
łem 24 osób (zaangażowanych mieszkańców, przedstawi-
cieli lokalnego samorządu, studentów kierunków związa-
nych przedmiotowo z zadaniem, specjalistów w dziedzinach 
architektury krajobrazu, ochrony przyrody etc.). Warsztaty 
służyć będą wypracowaniu propozycji rozwiązań prze-
strzennych i funkcjonalnych dla przedmiotowego obszaru. 
Warsztaty odbędą się 26 kwietnia o godzinie 10.00 w OKK 
Wola Duchacka Wschód, przy ul. Malborskiej 98. Rekruta-
cja uczestników warsztatów będzie prowadzona z uwzględ-
nieniem poziomu specjalistycznej wiedzy i zainteresowania 
planowanym przedsięwzięciem.

W trzeciej fazie odbędzie się otwarta debata z udziałem 
mieszkańców, poprzedzona prezentacją projektu rewalo-
ryzacji zespołu dworsko-parkowego na Woli Duchackiej 
opracowanego po zapoznaniu się ze wstępnymi wynikami 
I i II fazy konsultacji społecznych. Debatę zaplanowano na 
24 lipca 2014, na godzinę 17.00. Miejsce spotkania: Mło-
dzieżowy Dom Kultury, ul. Beskidzka 30. W dniach od 24 do 
31 lipca 2014 r. gromadzone będą uzupełniające propozycje 
i sugestie mieszkańców dotyczące projektu (adres mailowy 
i fizyczny jak w I fazie konsultacji).

Po zakończeniu konsultacji społecznych, do dnia 
05.09.2014 r. zostanie opracowany raport uwzględniający 
przebieg wszystkich trzech faz konsultacji oraz wnioski z nich 
płynące.

3 kwietnia 1364 r
650 LAT  

WOLI DUCHACKIEJ

OGŁOSZENIE – KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA PARKU NA WOLI DUCHACKIEJ

S T A N I S Ł A W A  
S M O L I K- B E M O W A 
pochodziła z rodziny zie-
miańskiej. Urodziła się 
5 maja 1888 r w Mona-
sterzyskach na Kresach 
Wschodnich, jako córka 
Leonarda Ignacego Smo-
lika i Antoniny Smolik 
z d. Krieger. Początkowo 
rodzice zamieszkiwali we 
Lwowie, lecz ze względu 
na posiadane przygo-
towanie do nauczania 
w szkole, zostali skiero-

wani przez CK Radę Szkolną we Lwowie do podjęcia 
nauczania Polaków zamieszkałych w Monasterzyskach. 
Stanisława miała jeszcze trzy siostry: Marię (Karaszkie-
wicz), Amelię (Borzemską) i Zofię (Grabską). Wszyst-
kie siostry otrzymały należyte wychowanie i nauki, jakie 
w ten czas były przewidziane dla panienek. 

Stanisława posiadała szczególne zamiłowanie i zdol-
ności w kierunkach artystycznych - śpiew i gra na for-
tepianie oraz rysunek i malarstwo, dlatego w czasie na-
uki we Lwowie uczestniczyła w zajęciach (kompletach) 
rysunku i malarstwa 
oraz gry na fortepianie. 
Oczywiście, oprócz tego 
musiała posiąść i inne 
umiejętności, jak gotowa-
nie, prowadzenie gospo-
darstwa itp. W okresie, 
gdy Stanisława i siostry 
dorastały, przez Mo-
nasterzyska i okoliczne 
miasteczka przewalały 
się różne nawałnice (bi-

twy) i kilkakrotnie rodzina musiała porzucać domostwo 
i uciekać – jednak zawsze powracała.

Ok. 1911-1912 r. do Monasterzysk zawitał inż. Stefan 
Bem (wł. Böhm) i objął w zarządzanie Fabrykę Tyto-
niu i uprawy tytoniowe. Tak zaczęła się znajomość mej 
babci Stanisławy z późniejszym jej mężem Stefanem 
Bemem, nb. starszym od niej o 20 lat. W 1918 r., po od-
zyskaniu niepodległości, Stefan Bem został przeniesio-
ny do Warszawy obejmując w zarządzanie Państwową 
Fabrykę Wyrobów Tytoniowych. W Warszawie rodzina 
Bemów  mieszkała od sierpnia 1925 r. aż do uzyskania 
przez dziadka państwowej emerytury. W tym też czasie 
dziadkowie nabyli resztówkę (14 ha) wraz z dworem na 
Woli Duchackiej w Podgórzu.

Stanisława upodobała sobie zarówno rysunek, jak 
i malarstwo portretowe, chociaż i malowała także pejza-
że. Malowała pastelami, olejami i akwarelami. Czasami 
wykonywała drzeworyty (ex librisy i nieco większe prace). 
Babcia – po tragicznej utracie syna Stanisława (mego 
ojca) 23 grudnia 1945 r. – zajęła się w większym zakresie 

rzeźbą. Już pośmiertnie 
zostało wykonane popier-
sie ojca. Jak mi wspomi-
nano – czyniła to we łzach. 
W pracach rzeźbiarskich 
przeważały ujęcia por-
tretowe. Do pierwszego 
wolskiego kościoła wy-
konała Drogę Krzyżową. 
Z końcem lat 40. Stani-
sława Bem uczestniczyła 
w zajęciach pracowni pla-
stycznej w Wojewódzkim 
Domu Kultury (w Pałacu 
Pod Baranami). W 1953 r. 
brała udział w Wojewódz-
kiej wystawie prac artystów plastyków-amatorów i w tym-
że roku uzyskała I nagrodę w Ogólnopolskiej wystawie 
prac artystów-amatorów w Warszawie. Stanisława Smo-
lik-Bemowa zmarła 7 sierpnia 1962 r. Została pochowana 
w grobie rodzinnym na cmentarzu na Woli Duchackiej.

Stanisław Bem
Wystawa „Duchackie sny o Krakowie”  

odbyła się w marcu w Domu Historii Podgórza. 
Oprócz prac pani Bemowej, zaprezentowano  

także prace innych wolan: Jerzego Bigaja,  
Michała Nalepki i Franciszka Pawlikowskiego

„Duchackie sny o Krakowie”

Notatka z wystawy 

1. Stanisława Bem, Przy rzeźbie ok. 1953 r.  Fot. ze zbiorów 
rodziny Bemów. 2. Rzeźba przedstawiająca syna, Stanisława 
Bema, wł. Rodzina Bemów. 3. Lekcje rysunku we Lwowie, 
Stanisława Smolik druga z lewej, w ciemnej sukience. Fot. 
ze zbiorów rodziny Bemów. 4. Grób na cmentarzu komu-
nalnym przy ul. Wspólnej: „Śp. śp. Stefan Bem 8.IV.1868 
– 23.II.1942, Stanisława Bem z domu Smolik 8.V.1888 – 
12.VIII. 1962. Pokój ich Duszom”.

1

2

3

4
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Wykonujemy okulary  
na receptę z refundacją

Specjalny RABAT 10%

PTYK
Od pon. do pt. w godz. 9−18 

tel. 501 718 154
ul. Nowosądecka 31 

(obok apteki)

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

STOMATOLOGIA PEŁNY ZAKRES USŁUG:

  bezbolesne zabiegi w znieczuleniu miejscowym
 protetyka – protezy, korony, mosty
 stomatologia zachowawcza i estetyczna

Gabinet Stomatologiczny „ELDENT”

os. Bieżanów Nowy, ul. Aleksandry 19  
(przy pętli autobusowej)
tel. 12 657 54 68,  kom. 535 798 628

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

zapraszamy

lek. stom. Agnieszka Kołodziejczyk

  bezbolesne leczenie  
w znieczuleniu komputerowym
 protetyka
 chirurgia IMPLANTY
 bezstresowe leczenie dzieci

ul. Włoska 2A 
(naprzeciwko sklepu LEWIATAN)

NOWOŚĆ! 

REJESTRACJA

12 292 48 21
501 35 67 69

pon. 12 – 19
śr. 14 – 19

czw. 12 – 19
pt. 8 – 19

 LICÓWKI COMPONEER  RENTGEN CYFROWY  
 LECZENIE CHORÓB BŁON ŚLUZOWYCH

 SZCZYCIMY SIĘ:
 certyfikatem „Szkoła  Promująca Bezpieczeństwo”,
 laureatami konkursów przedmiotowych i sportowych,
 przyjazną atmosferą,
 indywidualizacją nauczania,
 bogatą ofertą programu wychowania kulturalnego,

 ZAPEWNIAMY:
 możliwość kształcenia przez okres 10 lat, począwszy 

od oddziału przedszkolnego aż do ukończenia 
gimnazjum,

 pełny monitoring wewnątrz i na zewnątrz budynku
 opiekę świetlicową dla oddziału przedszkolnego 

i uczniów klas 1 – 3 Szkoły Podstawowej,
 naukę języka angielskiego od 1 klasy Szkoły 

Podstawowej,
 naukę języka angielskiego i języka niemieckiego 

w Gimnazjum,
 kameralny charakter, co sprawia, że żaden uczeń 

nie jest anonimowy,
 wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
 rzetelną naukę na jedną zmianę,
 nieustanną dbałość o jak najlepsze efekty kształcenia,
 dodatkowe zajęcia dla uczniów wymagających 

pomocy w nauce,
 możliwość rozwijania swoich umiejętności poprzez 

uczestnictwo w kołach przedmiotowych,
 bogatą i ciągle rozbudowywaną bazę dydaktyczną 

- pracownia komputerowa z szerokopasmowym 
dostępem do internetu, sala multimedialna, sale 
z rzutnikami multimedialnymi, tablica interaktywna, 
pracownia językowa, nowe boiska sportowe,

 opiekę psychologiczno – pedagogiczną, 
 wyjazdy na zielone szkoły oraz wycieczki edukacyjno 

– rekreacyjne (możliwość wyjazdu uczniów do Anglii, 
wspólnie z uczniami zaprzyjaźnionego gimnazjum),

 możliwość spożywania domowych obiadów 
w stołówce szkolnej,

 dziennik elektroniczny.

PRZYJDŹ, ZOBACZ I ZOSTAŃ Z NAMI ! ZAPRASZAMY 

KRAKÓW, ul. Fredry 65/71, tel/fax 12 266-48-61
e-mail: sp56.krakow@wp.pl, zso17.krakow@wp.pl

WWW.ZSO17.EDUPAGE.ORG

ZESPÓŁ SZKÓŁ  
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH  
NR 17 

CITO−TEST
Pracownia Analiz Lekarskich
os. Piaski Nowe, ul. Łużycka 55

(pawilon usługowo−handlowy, I p.)
przyjmowanie materiału do badań  

pn.− pt. 7.30 − 13.00 
wydawanie wyników
pn.− pt. 18.00 − 19.00 

tel. 12 657 54 40, 606 957 723
●  Bezbolesne i bezstresowe  

pobieranie krwi z palca.
●  Pełny zakres badań krwi, 

moczu i kału.

Zdrowych  
i pogodnych  

 
Wielkanocnych!

Wesołego Alleluja,
pogody ducha,
dużo zdrowego 

uśmiechu na co dzień!  
życzy PT. Pacjentom

ARCUS Kurdwanów  
ul. Wysłouchów 51

601 95 65 25mgr fizjoterapii Przemysław Bednarczyk

REHABILITACJA 
GABINETY MEDYCZNE

www.arcus.strefa.pl

Jesteś w dobrych rękach!

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

 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 56  DZIEŃ OTWARTY:  

GIMNAZJUM NR 81 DZIEŃ OTWARTY: 

e-mail: wiadomosci.krakow@wp.pl   |  tel. 504 853 960 
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pon. – pt. 8 – 17, sob. 9 – 13

prawdopodobnie NAJTAŃSZE 
UBEZPIECZENIA w Krakowie

Agencja Ubezpieczeniowa LIDER
ul. Białoruska 10 B  

(wejście przez sklep Kefirek)
czynne: pn - pt w godzinach od 9 - 17

telefon: 501-533-226, 533-313-334
ubezpieczenianawoli@interia.pl

Wspieramy Fundację 
Uniwersyteckiego Szpitala

Dziecięcego w Krakowie

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

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

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

P.W. „SECO” sp. z o.o. ul. Nowosądecka 41 A  

tel. 12 650-19-00  www.seco.krakow.pl

czynne od pon do sob: 

700 – 2000
Zapraszamy klientów  

indywidualnych

PUNKTY PRZYJĘĆ I ODBIORU:

ul. Bojki 4, tel. 12 654 85 24
ul. Beskidzka 30, tel. 12 655 43 04,
ul. Na Kozłówce (przy taxi)
ul. Mitery 16, kom. 518 708 417
ul. Raciborska 12, lok. 49, tel j/w
ul. Malborska 63, tel. 12 265 73 20

czynne: pon.-pt. 9.00-18.00  
sobota 10.00 – 14.00

Nie zaśmiecać 
wycieraczek!!!

Masz się reklamować  
w „Wiadomościach” !!!

wiadomosci.krakow@wp.pl

BAR MARATON
(przy zajezdni MPK i ZIS)

Obiady na miejscu  

Napisz do nas

Z
O
O
L
O
G
I
A

os. Kurdwanów Nowy 
ul. Wys³ouchów 27 

(obok "Ava Market")

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

 akwarystyka 

   karmy (pies-kot:  
du¿e opakowanie   

 – dowóz gratis)

 ptaki, gryzonie...

ZAKŁAD  
MECHANIKI 

POJAZDOWEJ 
I BLACHARSTWA

tradycja, doświadczenie, 
dobra jakość!

Marek i Andrzej 
Chlipałowie

WULKANIZACJA  
− 607 617 843

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

lub Cechowej

12 654 25 35 
501 702 688

ŻALUZJE
PIONOWE 

POZIOME 

ROLETKI 

TEKSTYLNE

Produkcja 

 Montaż * Serwis

Kraków
 ul. Szczęśliwa 10
12 655 74 74

www.zalmax.pl

Wesołych Świąt

PRZEGRYWANIE NA DVD

LISTA PUNKTÓW PRZYJĘĆ NA:
www.nagrywanie.net.pl  

tel. 606 502 502

z nośników: 

VHS  VHS-C  SVHS  SVHS-C   
 Video8  Hi8  Digital8  miniDV   

 DVD oraz miniDVD  
 przegrywamy stare filmy celuloidowe 

8 mm, super 8 mm i 16 mm  
oraz inne usługi video i audio

SKANOWANIE SLAJDÓW 
I NEGATYWÓW

możliwy bezpłatny odbiór materiałów od Klienta

zakres:
hydraulika
malowanie
tapetowanie

elektryka

 
REMONTOWO 
BUDOWLANE 

Osoby zainteresowane 
 

515 199 524
jacekdomek1977@wp.pl

NARZĘDZIA WARSZTATOWE
dla wszystkich

Wola Duchacka, ul. Gromady Grudziąż 14
tel. 12 265 32 30, 12 265 32 31

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



WIADOMOŚCI10 Nr 4  kwiecień 2014

1 maja 2014 r. minie 10 lat od przystąpienia Polski 
do Unii Europejskiej. Nieco później będziemy po raz 
kolejny wybierali europarlamentarzystów. Nie wdając 
się w ocenę minionej dekady, przypomnijmy sobie jak 
doszło do powstania Unii Europejskiej i wspólnej wa-
luty, jakie są unijne władze i przywileje europarlamen-
tarzystów.

Jak to się zaczęło...
Niektórzy prapoczątków jednoczenia Europy doszu-

kują się w starożytnym Cesarstwie Rzymskim lub w śre-
dniowiecznym imperium Karola Wielkiego. Nie były to 
jednak dobrowolne wspólnoty państw i narodów, jak 
dzisiejsza Unia, lecz imperia tworzone drogą podbo-
jów. Autorem pierwszej koncepcji dobrowolnej inte-
gracji kontynentu był Pierre Dubois, prawnik i doradca 
króla Francji Filipa Pięknego. Około roku 1310 zapro-
ponował stworzenie „rzeczpospolitej chrześcijańskiej”, 
która byłaby trybunałem rozstrzygającym spory między 
państwami członkowskimi, z prawem nakładania sank-
cji, również zbrojnych, na państwa wszczynające wojny.

Podstawą współczesnej koncepcji zjednoczonej Eu-
ropy była Europejska Wspólnota Węgla i Stali. Jej 
pomysłodawca, Francuz Jean Monnet bywa określany 
„Ojcem Europy”. Jean Monnet wychował się w Cognac, 
jego ojciec był właścicielem legendarnej wytwórni ko-
niaku. W czasie I wojny światowej Monnet był doradcą 
ministra ds. handlu, później wicesekretarzem general-
nym Ligi Narodów. Z okresu międzywojennego wycią-
gnął wniosek: nie da się uniknąć następnej wojny, jeśli 
za deklaracjami współpracy między państwami euro-
pejskimi nie będą szły konkretne działania. Pierwszym 
„konkretem” miało być zjednoczenie gospodarcze Eu-
ropy. Dlatego Monnet zaproponował, by państwa eu-
ropejskie połączyły swe zasoby węgla i stali. Pomysł ten 
przedstawił w swej słynnej deklaracji z 9 maja 1950 roku 
minister spraw zagranicznych Francji Robert Schuman.

W roku 1952 Monnet został pierwszym przewodniczą-
cym Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, którą stwo-
rzyły Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy 
i Włochy. Trzy lata później, wspólnie z belgijskim mini-
strem spraw zagranicznych Paulem Henrim Spaakiem, 
zaproponował utworzenie kolejnej europejskiej wspól-
noty – Euratomu – która połączyła zasoby energii ato-
mowej państw europejskich. 1 stycznia 1958 roku, na 
mocy tzw. traktatów rzymskich, stworzono Europejską 
Wspólnotę Gospodarczą. Obecna nazwa – Unia Euro-
pejska, obowiązuje od 1 stycznia 1993 roku na mocy 
podpisanego 7 lutego 1992 roku traktatu z Maastricht.

Kolejne kraje przystępowały do wspólnoty w latach: 
1973 – Wielka Brytania, Dania i Irlandia; 1981 – Gre-
cja; 1986 – Hiszpania i Portugalia; 1995 – Austria, 
Szwecja, Finlandia; 2004 – Cypr, Czechy, Estonia, Mal-
ta, Litwa, Łotwa, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry; 
oraz w 2007 – Bułgaria i Rumunia. 1 lipca 2013 roku 
dołączyła do Unii Chorwacja.

Odnotowano też jeden przypadek wystąpienia z Unii. 
Uczyniła to w 1985 roku Grenlandia.

Symbole Unii
Flagę Unii Europejskiej stanowi dwanaście złotych 

gwiazd na lazurowym tle. Unia przejęła ten symbol 
w roku 1986 od Rady Europy. Pierwszy projekt po-
wstał w roku 1955. Jego autorami byli hiszpański dy-
plomata Madariaga y Rojo i francuski plastyk Arsene 
Heitz. Przez lata spierano się, co właściwie symbolizują 
gwiazdy – godziny, miesiące, znaki zodiaku, apostołów, 
a może pełnię i doskonałość? Heitz wyjawił tajemni-
cę dopiero na łożu śmierci. Gwiazd jest tyle samo, ile 
gwiazd nad głową Najświętszej Marii Panny. Francuz 
inspirację znalazł bezpośrednio w Biblii (Księga Obja-
wienia 12;1). Nie ujawnił tego, by przeciwko przyjęciu 
flagi nie protestowali wyznawcy innych europejskich 
religii.

Hymn Unii został także przejęty od Rady Europy. 
Jest nim „Oda do radości” z IX symfonii Beethovena. 
Twórcą aranżacji był Herbert von Karajan.

Dzień Europy przypada 9 maja, czyli w dniu ogłosze-
nia deklaracji Schumana – wizji jednoczenia się Europy.

Patron Europy
Patronem duchowej jedności Europy jest św. Woj-

ciech, biskup i męczennik, którego Kościół w Pol-
sce uznaje za jednego ze swoich głównych patronów. 
Wzorem swoich wielkich poprzedników – św. Cyryla 
i św. Metodego – łączył duchowe tradycje różnych kul-
tur. „Jako człowiek Kościoła św. Wojciech zawsze za-
chowywał niezależność w niestrudzonej obronie ludz-
kiej godności i podnoszeniu poziomu życia społecznego. 
Z duchową głębią doświadczenia monastycznego podej-
mował służbę ubogim. Wszystkie te przymioty osobo-

wości św. Wojciecha sprawiają, że jest on natchnieniem 
dla tych, którzy dziś pracują nad zbudowaniem nowej 
Europy, z uwzględnieniem jej korzeni kulturowych i re-
ligijnych” – stwierdził papież Jan Paweł II przemawiając 
w Gnieźnie z okazji 1000-lecia męczeńskiej śmierci pa-
trona Polski.

Władze Unii
W Zjednoczonej Europie rządzi RADA EUROPEJ-

SKA, czyli szefowie państw i rządów państw członkow-
skich. Choć Komisja Europejska i Parlament Europej-
ski mają w Unii coraz większą władzę, o najważniejszych 
sprawach nadal decydują wspólnie szefowie krajów 
członkowskich, którzy spotykają się kilka razy w roku.

W skład Rady Europejskiej wchodzi także przewod-
niczący Komisji Europejskiej. Rada spotyka się od 
roku 1974. Decyduje m.in. o strategicznych celach po-
lityki gospodarczej i zagranicznej, zwołuje konferencje 
międzyrządowe, na których zmienia się traktaty regu-
lujące zasady działania Unii. Członkowie Rady zwykle 
negocjują, aż osiągną konsensus. Często wymaga to 
transakcji „coś za coś” i ostateczne porozumienie jest 
właściwie pakietem porozumień dotyczących różnych 
dziedzin.

Rady Europejskiej nie należy mylić z Radą Unii Eu-
ropejskiej ani z Radą Europy. Ta ostatnia jest organiza-
cją międzynarodową działającą od 1949 roku. Zrzesza 
obecnie 47 państw i jej celem jest ochrona i promocja 
praw człowieka, demokracji i dziedzictwa kulturowego. 
Jej siedzibą jest Strasburg.

Z kolei Rada Unii Europejskiej ma swą siedzibę 
w Brukseli i jest głównym organem decyzyjnym Unii 
Europejskiej. W zależności od rozpatrywanej sprawy, 
tworzą ją ministrowie spraw zagranicznych państw 
członkowskich lub ministrowie danego resortu bran-
żowego. Przy współpracy z Parlamentem Europejskim 
Rada Unii Europejskiej wydaje akty prawnie wiążące 
(rozporządzenia, dyrektywy, decyzje) lub akty nie ma-
jące mocy prawnie wiążącej (zalecenia, opinie, memo-
randa, stanowiska).

Komisja Europejska jest organem wykonawczym. 
28 jej komisarzy można przyrównać do ministrów rządu 
w konkretnym państwie. Jeden z komisarzy jest wybiera-
ny przez Parlament Europejski na jej przewodniczącego.

Komisja nadzoruje pracę wszystkich jej agencji i od-
powiada za zarządzanie finansami. Przysługuje jej ini-
cjatywa legislacyjna w zakresie prawa unijnego oraz jest 
uprawniona do wydawania rozporządzeń wykonaw-
czych.

Każde z państw członkowskich „ma” jednego komi-
sarza, który ma jednak odpowiadać za powierzoną mu 
dziedzinę, a nie reprezentować interesy swojej ojczyzny.

PARLAMENT EUROPEJSKI to ciało ustawodaw-
cze. Jego członkami są parlamentarzyści wybierani 
w każdym z państw członkowskich na 5-letnią kaden-
cję. Oficjalną siedzibą Parlamentu jest Strasburg, ale 
większość posiedzeń odbywa się w Brukseli, gdzie 
mieszczą się również biura poselskie i komisje parla-
mentarne.

Instytucja ta funkcjonuje od 1962 roku. Początko-
wo jej członkowie byli wybierani przez parlamenty 
państw członkowskich. Pierwsze bezpośrednie wybory 
do Parlamentu Europejskiego odbyły się w 1979 roku. 
Wszędzie wybory odbywają się w jednym okresie, ale 
dopuszczalne są różnice w zasadach wyboru deputowa-
nych z poszczególnych krajów.

Rolą Parlamentu Europejskiego jest stanowienie 
prawa europejskiego, uchwalanie unijnego budżetu 
oraz udzielanie Komisji Europejskiej absolutorium 
z jego wykonania. Parlament powołuje także Europej-
skiego Rzecznika Praw Obywatelskich, może zadawać 
pytania unijnym komisarzom (mniej więcej odpowied-
nicy ministrów branżowych).

Parlament wybiera spośród siebie przewodniczącego, 
który swoją funkcję sprawuje przez 2,5 roku. Obrady 
odbywają się w języku… posła, który akurat przema-
wia i są symultanicznie tłumaczone na języki wszystkich 
państw członkowskich oraz stowarzyszonych.

Posłowie do Parlamentu Europejskiego otrzymują 
wynagrodzenie miesięczne, dietę za każdy dzień posie-
dzenia Parlamentu, komisji lub frakcji partyjnej oraz 
środki na utrzymanie swoich biur krajowych, asystentów 
a także na podróże z rodzinnego kraju do siedzib Par-
lamentu.

Warto wiedzieć, że w latach 2009 – 2012 Przewod-
niczącym Parlamentu Europejskiego był Jerzy Buzek.

Unijna sprawiedliwość
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (po-

tocznie zwany Europejskim Trybunałem Sprawiedliwo-
ści) to de facto trzy instytucje sądownicze:

1. Trybunał Sprawiedliwości, który można porównać 
do działających w poszczególnych krajach trybunałów 
konstytucyjnych czy sądów najwyższych. Jego zadaniem 
jest orzekanie o legalności aktów prawnych wydawanych 
przez inne organy Unii Europejskiej i dokonywanie ofi-
cjalnej wykładni europejskiego prawa. Instytucja ta roz-
strzyga też spory między krajami członkowskimi oraz 
między państwami członkowskimi a Komisją Europejską.

W ETS, który ma swą siedzibę w Luksemburgu, za-
siada 28 sędziów. Na sześcioletnie, odnawialne kaden-
cje wyznaczają ich rządy państw członkowskich.

2. Sąd Pierwszej Instancji rozstrzyga m.in. skar-
gi wniesione przez osoby fizyczne lub prawne na akty 
instytucji, organów i jednostek Unii Europejskiej, de-
cyduje o ewentualnych odszkodowaniach za szkody 
wyrządzone przez instytucje unijne, rozpatruje skargi 
wniesione przez państwa członkowskie przeciwko Ko-
misji Europejskiej.

3. Sąd ds. Służby Publicznej rozstrzyga spory między 
Unią Europejską a urzędnikami jej służby cywilnej. Jest 
to więc instytucja na kształt sądu pracy.

Zupełnie odrębną instytucją jest Europejski Trybu-
nał Praw Człowieka z siedzibą w Strasburgu, utworzo-
ny na mocy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. 
Każdy obywatel, który uzna, że jego własne państwo nie 
przestrzega europejskiego prawa, może zwrócić się do 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ze skargą.

Trzeba pamiętać, że Trybunał Obrachunkowy nie jest 
jednostką sądowniczą. Pełni funkcje kontrolne odpowia-
dające roli działającej w Polsce Najwyższej Izby Kontroli.

Wspólna waluta
W 1969 roku w Hadze przywódcy 6 krajów Euro-

pejskiej Wspólnoty Gospodarczej (Belgii, Francji, Ho-
landii, Luksemburga, Niemiec i Włoch) powołali gru-
pę roboczą mającą zbadać możliwość powołania Unii 
Gospodarczej i Walutowej (EMU) w ciągu 10 lat. Trzy 
lata później, po zawaleniu się systemy Bretton Woods, 
który od II wojny światowej regulował parytet wymiany 
walut, EWG wprowadziła system „węża w tunelu”. Miał 
on zminimalizować wahania europejskich walut w sto-
sunku do dolara. Kursy „w wężu” mogły się zmieniać 
w granicach 4,5%. Kryzys energetyczny z początku lat 
70. XX w. oddalił jednak perspektywę unii walutowej.

Dziesięć lat po decyzji z Hagi powstał Europejski Sys-
tem Walutowy (EMS), ustalający przedział wahań eu-
ropejskich walut wobec nowo powołanej Europejskiej 
Jednostki Monetarnej (ecu), zalążka euro, a po kolejnej 
dekadzie Przewodniczący Komisji Europejskiej Jacqu-
es Delors zaproponował dojście do Unii Gospodarczej 
i Walutowej w trzech etapach – od koordynacji polityki 
gospodarczej i monetarnej do narodzin wspólnej waluty 
i Europejskiego Banku Centralnego. Przywódcy EWG 
wyznaczyli datę 1 lipca 1990 roku. jako dzień pełnej li-
beralizacji przepływu kapitału – pierwszego etapu Unii 
Gospodarczej i Walutowej.

Kluczowe znaczenie dla powstania wspólnej europej-
skiej waluty miał traktat z Maastricht. Określono wów-
czas horyzont czasowy wspólnej waluty – miała ona zostać 
powołana najpóźniej do 1 stycznia 1999 roku. W 1995 roku, 
na szczycie Unii Europejskiej w Madrycie zdecydowano, że 
wspólna waluta będzie nosiła nazwę euro.

Wygląd banknotów i monet wybrano w konkur-
sach. Twórcą banknotów jest Austriak Robert Kalina, 
który zaproponował, by znalazły się na nich „idealne” 
przykłady najważniejszych stylów architektonicznych 
w dziejach Europy. Uznanie jurorów Kalina zdobył 
tym, że wybrał mosty, bramy i okna jako dominujący 
element proponowanych budowli. Zdaniem jurorów, te 
trzy elementy najlepiej symbolizuję otwartość i jedność 
Unii Europejskiej.

Odrębny konkurs został rozpisany, by wyłonić autora 
awersów euromonet. Został nim Belg Luc Luycx z Kró-
lewskiej Mennicy Belgijskiej. Rewersy monet zaprojek-
towali plastycy poszczególnych mennic narodowych. 
Wielu z nich zdecydowało się odtworzyć motywy znane 
z walut narodowych.

1 stycznia 2002 roku w 12 państwach UE wprowadzo-
no euro, zastępując dotychczasowe waluty narodowe. 
Poza strefą euro z własnej woli pozostały Wielka Bry-
tania, Dania, Szwecja.

Tegoroczne wybory do Europarlamentu odbędą się w niedzielę 25 maja

DEKADA WE WSPÓLNOCIE
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Wprowadzenie euro wyeliminowało ryzyko waluto-
we, tj. niepewność co do kształtowania się kursów mię-
dzy walutami narodowymi. Tym samym zredukowano 
koszty transakcyjne wymiany tych walut oraz koszty 
arbitrażu walutowego, czyli operacji zabezpieczających 
przed ryzykiem kursowym. Podróżując po Europie nie 
ma potrzeby zaopatrywania się w walutę kolejnego 
odwiedzanego kraju. Oszczędza się w ten sposób czas 
i pieniądze (odpada koszt prowizji pobieranej przez 
bank, znika różnica kursów kupna i sprzedaży walut 
stosowana przez kantory wymiany).

Obecny kryzys pokazał jednak, że wspólna waluta to 
także zagrożenia – kłopoty finansowe jednego z państw 
skutkują perturbacjami w systemach finansowych prak-
tycznie każdego z państw strefy euro.

Unijne wsparcie
Jedną z zasad Wspólnoty Europejskiej jest zasada 

pomocniczości, czyli wspieranie państw/regionów, któ-
re odstają od pozostałych pod względem rozwoju go-
spodarczego, infrastruktury i warunków życia. Pienią-
dze na ten cel pochodzą ze składek wszystkich państw 
członkowskich, a ich wysokość zależna jest od poziomu 
rozwoju gospodarczego danego kraju. Płaci je również 
Polska, przy czym kwoty, które dostajemy w ramach 
różnego rodzaju programów pomocowych są wielokrot-
nie wyższe od tego, co przekazujemy do unijnej kasy.

Ze względu na specyfikę przedsięwzięć finansowa-
nych w ramach programów pomocowych, wysokość 
kwot na poszczególne obszary (np. infrastruktura dro-
gowa, rolnictwo, kapitał ludzki, innowacyjność) nie jest 
ustalana na konkretny rok, ale w ramach kilkuletniej 
tzw. perspektywy finansowej. Dzięki temu można do-
brze przygotować i wdrożyć/zrealizować dany projekt.

W zależności od sytuacji danego kraju, określane są 
działania, na które będzie kładziony nacisk, na które 
będzie wydawane najwięcej pieniędzy. W momencie, 
gdy Polska przygotowywała się do wstąpienia do Unii 
priorytetowo były traktowane projekty dotyczące in-
frastruktury komunalnej – budowa gazociągów, sieci 
wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z oczyszczalnia-

mi ścieków. Później przyszedł czas na infrastrukturę 
komunikacyjną – budowę i modernizację dróg, unowo-
cześnienie tras kolejowych. Szczególnie duży nacisk był 
kładziony na udrożnienie korytarzy komunikacyjnych 
na osi północ – południe i wschód – zachód kontynen-
tu oraz na przedsięwzięcia proekologiczne. Kolejny 
ważny obszar to tzw. „kapitał ludzki”, czyli wszelkiego 
rodzaju szkolenia (językowe, zawodowe, przekwalifiko-
wujące itp.) oraz działania zapobiegające wykluczeniu 
społecznemu (aktywizacja zawodowa niepełnospraw-
nych i osób z terenów objętych strukturalnym bezrobo-
ciem, pomoc w odnalezieniu się na rynku pracy osobom 
w wieku 50+ oraz aktywizacja społeczna seniorów).

Podjęte dotychczas działania przyniosły spodziewa-
ne efekty. Stworzone zostały podstawy ku kolejnym 
celom. Dlatego w najnowszej, właśnie się rozpoczyna-
jącej perspektywie finansowej, priorytetowo będą trak-
towane działania związane z nauką i innowacyjnością. 
Na szczególne wsparcie mogą liczyć inicjatywy przed-
siębiorców zmierzające do wprowadzenia nowocze-
snych technologii, innowacyjnych produktów czy też na 
współdziałanie z placówkami naukowo-badawczymi. Te 
drugie powinny się nauczyć „sprzedawać” przemysłowi 
swoje pomysły i osiągnięcia, a z drugiej strony reagować 
na zapotrzebowanie gospodarki, prowadzić badania, 
które wdrożone w życie pozwolą przedsiębiorstwom 
zdobyć przewagę konkurencyjną na rynku, jeszcze efek-
tywniej rywalizować z zagranicznymi firmami.

Co ważne, pomoc unijna nie jest bezwarunkowa. Chcą-
cy z niej skorzystać, czyli beneficjenci, muszą wnieść 
wkład własny. Jego wysokość jest zróżnicowana, zależna 
od obszaru, którego projekt dotyczy, co wymusza racjo-
nalne podejście do udziału w przedsięwzięciach, realiza-
cję naprawdę potrzebnych inwestycji. Dodatkową gwa-
rancją rozsądnego wydawania pieniędzy jest konieczność 
terminowej realizacji projektów i ich rozliczenia oraz 
obowiązek wykazania po zrealizowaniu wielu przedsię-
wzięć założonych efektów (np. spadek kosztów ogrzewa-
nia po wykonaniu termomodernizacji, zatrudnienie przez 
określony czas grupy osób, na stworzenie dla których 
miejsc pracy firma otrzymała dofinansowanie, itp.)

Od samego początku istnienia Wspólnoty szczególne 
wsparcie otrzymuje rolnictwo. Wspólna polityka rolna 
zmierza ku stworzeniu podobnych warunków gospoda-
rowania w całej Unii, wyrównaniu dysproporcji rozwo-
ju obszarów wiejskich w poszczególnych krajach. Są to 
dopłaty do produkcji rolnej, płatności za utrzymywanie 
obszarów rolnych w określonym stanie i różnego rodza-
ju inne formy pomocy.

Wybory do europarlamentu
W liczącym 766 deputowanych Parlamencie Euro-

pejskim zasiada 50 posłów z Polski. Wybierani są oni 
w 13 okręgach wyborczych odpowiadających obszarowi 
jednego lub dwóch województw (tylko Województwo 
Mazowieckie jest podzielone na dwa okręgi) na 5-letnią 
kadencję. Podział mandatów pomiędzy komitety wy-
borcze odbywa się na szczeblu ogólnopolskim. Uczest-
niczą w nim tylko te komitety, które uzyskały ponad 
5 proc. głosów w skali kraju.

W swoich rodzinnych krajach posłowie startują na 
ogół w „barwach” partii, której są członkami, a w Parla-
mencie Europejskim przyłączają się do jednej z frakcji 
lub pozostają niezrzeszeni. Najważniejsze frakcje to: 
Europejska Partia Ludowa (tworzą ją chadecy, ludo-
wcy i konserwatyści), Postępowy Sojusz Socjalistów 
i Demokratów (socjaldemokraci), Porozumienie Libe-
rałów i Demokratów na rzecz Europy (liberałowie, so-
cjalliberałowie i centryści) oraz Zieloni – Wolny Sojusz 
Europejski (zieloni i regionaliści).

Europosłowie Platformy Obywatelskiej i Polskiego 
Stronnictwa Ludowego dołączyli do Europejskiej Partii 
Ludowej. Startujący z list Sojuszu Lewicy Demokra-
tycznej – Unii Pracy weszli w skład Postępowego Soju-
szu Socjalistów i Demokratów. Kandydaci z list Prawa 
i Sprawiedliwości dołączyli do Europejskich Konser-
watystów i Reformatorów, przy czym zwolennicy Zbi-
gniewa Ziobro przeszli wraz z nim do frakcji Europa 
Wolności i Demokracji.

Tegoroczne wybory do Europarlamentu odbędą się 
w niedzielę 25 maja. 

KRZYSZTOF DULIŃSKI

Przeciętny Polak, na którego podatkach opiera się 
rodzimy budżet, w większości krajów Zachodu nie za-
płaciłby w ogóle podatku dochodowego. Za mało zara-
bia! Natomiast zamożni, jak prezydent Krakowa Jacek 
Majchrowski czy prezes Comarchu Janusz Filipiak, 
musieliby oddać zachodniemu fiskusowi znacznie wię-
cej niż oddają polskiemu.

W krajach rozwiniętych każdy, kto ma roczne do-
chody nie przekraczające 4-5 średnich miesięcznych 
pensji, w ogóle nie płaci podatku dochodowego (PIT). 
W Wielkiej Brytanii nie płacą go ci, którzy zarobią poni-
żej 9,4 tys. funtów rocznie, w Niemczech – 8,35tys. euro, 
we Włoszech – 8 tys. euro, w Irlandii – 7,9 tys. euro, 
w USA – 10 tys. dolarów.

W Polsce, od lat, kwota wolna od podatku wynosi nie-
całe 3,1 tys. zł, czyli 729 euro. W efekcie, co jest kuriozum, 
podatek dochodowy muszą u nas płacić nawet zarabiający 
260 zł miesięcznie. – A minimum socjalne na osobę wynosi 
1000 zł netto – mówi prof. Mieczysław Kabaj, nestor pol-
skich ekonomistów z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych.

Prof. Marek Belka, szef NBP, zauważa, że podatek 
dochodowy płaci u nas wyjątkowo duży odsetek obywa-
teli: ok. 25 mln z 38,5 mln (wliczając w to dzieci i 2 mln 
emigrantów). Dla porównania – w 63-milionowej Wiel-
kiej Brytanii jest 29 mln płatników PIT; generalnie na 
Zachodzie są oni mniejszością.

Prof. Kabaj tłumaczy, że państwa rozwinięte nie 
opodatkowują niskich dochodów, bo to nie tylko rodzi 
nędzę, ale i zabija skłonność do samodzielnego radze-
nia sobie w życiu. Z wszelkich badań wynika, że łupie-
nie np. debiutujących na rynku przedsiębiorców czy 
osób podejmujących niskopłatne zajęcia, by przeżyć, 
nie ma sensu – wręcz szkodzi.

Rozwinięte kraje sięgają za to głębiej do kiesze-
ni zamożnych. Stawki PIT dla najlepiej zarabiających 
wynoszą tam od 40 do 57 procent, Francuzi chcieli na-
wet wprowadzić 75 proc. Konserwatywny rząd Davida 
 Camerona obniżył w zeszłym roku podatki Brytyjczy-
kom zarabiającym ponad 150 tys. funtów do 45 proc. 
Wywołało to oburzenie dużej części społeczeństwa i la-
bourzyści chcą przywrócić 50 proc. Według dziennika 
„The Guardian”, będzie to „z pewnością jeden z gorą-
cych tematów kampanii wyborczej”.

W Polsce najwyższa stawka PIT – 40 proc. – została 
zniesiona przez rząd PiS. Najlepiej zarabiający (ponad 

85,5 tys. zł rocznie) płacą od kilku lat 32 proc. Tzn. pła-
cą średniacy, czyli ok. pół miliona osób, bo najwięksi 
krezusi nauczyli się podatki „optymalizować”, czyli 
uciekać z dochodami za granicę. I często nie oddają 
polskiemu fiskusowi nic.

Prof. Kabaj podkreśla, że to, co dzięki łaskawości 
polskiego państwa zostaje w kieszeni wyższych mene-
dżerów, urzędników, wziętych prawników czy lekarzy, 
nie napędza koniunktury w Polsce, tylko na Zachodzie, 
bo tam bogaci robią zakupy. – Krajową koniunkturę po-
budza najbardziej podnoszenie dochodów uboższym, bo 
jest ich wielu i kupują podstawowe, wytwarzane w Polsce 
towary i usługi – mówi profesor.

Rząd Donalda Tuska osłabił jeszcze siłę nabyw-
czą biedniejszych, likwidując większość ulg, a przede 
wszystkim podnosząc VAT. Według rządowych pro-
gnoz, prawie 47 procent tegorocznych wpływów bu-
dżetu państwa pochodzić będzie właśnie z VAT, jedna 
czwarta – z akcyzy, 17,6 proc. z PIT, a 9,4 proc. – z CIT, 
czyli podatku dochodowego od firm. Wielkość i udział 
CIT maleje.

Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębior-
ców i Pracodawców wylicza, że tylko 37 proc. firm pła-
ci ten podatek. Przeciętna oddaje państwu 0,44 proc. 
wartości swych obrotów, ale małe firmy płacą średnio 
2 proc., a duże, w tym zagraniczne sieci handlowe - 
0,2 proc. lub nic. Prezes ZPP proponuje zastąpienie 
CIT podatkiem od obrotów.

A co z PIT? Wiktor Wojciechowski z Forum Obywa-
telskiego Rozwoju postuluje podniesienie kwoty wolnej 
od podatku dochodowego do ok. 6 tys. zł, co dałoby 
oddech uboższym. Andrzej Sadowski z Centrum im. 
Adama Smitha w ogóle wątpi w sens PIT, zwłaszcza tak 
skomplikowanego i kosztownego, jak polski. Zwolenni-
cy likwidacji PIT chcą zastąpić go podatkiem od fundu-
szu płac lub tzw. pogłównym.

Kraje OECD i UE starają się ograniczyć bogatym 
możliwość „optymalizacji podatkowej”. Niemcy i Fran-
cuzi chcieliby ujednolicić w UE wysokość i zasady opo-
datkowania firm. Polski rząd nie planuje gruntownych 
zmian w systemie podatkowym z 1991 roku.

Zbigniew Bartuś
Dziennik Polski z 31 stycznia 2014 r.

[tytuł od redakcji]

Od 2012 r. trwa kampania „Ulokuj swój podatek 
w Krakowie”, której celem jest zachęcenie do płacenia 
podatków w Krakowie tych osób, które są zameldowane 
poza Krakowem, ale tu mieszkają, pracują, studiują. 

– Mamy 3 tys. osób płacących podatki w Krakowie 
więcej w stosunku do 2012 r. W ciągu 2 lat przybyło nam 
9 proc. podatników z szacowanych 150 tys. nie płacących 
podatku w Krakowie, a tu mieszkających – cieszy się Bo-
gusław Kośmider, przewodniczący Rady Miasta Kra-
kowa. Przewodniczący zapowiedział, że przyszłoroczna 
akcja opierać się będzie m.in. na sprawdzonych do tej 
pory wzorcach: konkursach i nagrodach dla tych, którzy 
zaczną płacić podatki w Krakowie. Przyjmując założe-
nie, że każdy z nich przekazał 1500 zł podatku, do miej-
skiej kasy wpłynęło ponad 10,5 mln zł. Gdyby wszystkie 
zdecydowały się zapłacić swój podatek tutaj, to według 
szacunków Kraków zyskałby ok. 200 mln zł. 

 Wystarczy w Urzędzie Skarbowym wypełnić nie-
skomplikowany formularz ZAP-3, który można złożyć 
osobiście lub przesłać drogą mailową. Podobne akcje 
prowadzone są w innych miastach. 

Więcej szczegółów o akcji podatkowej:  
www.krakow.pl/podatki

Pomóż pomagającym
Jak co roku można przekazać 1% podatku z rozlicze-

nia rocznego na organizacje pożytku publicznego. 
Można wspomóc szpitale, hospicja, azyle, funda-

cje i stowarzyszenia, organizacje ekologiczne itp. Jest 
w czym wybierać. A warto nie oddawać całego podatku 
państwu, lecz na wybrany przez nas cel. Więcej szcze-
gółów na stronie: www.pozytek.gov.pl lub www.opp.
ms.gov. pl. Wystarczy tylko w odpowiedniej rubryce 
druku PIT wpisać numer KRS wybranej organizacji. 
Przelewu dokonają urzędnicy.

Państwa rozwinięte nie opodatkowują niskich dochodów, bo to nie tylko rodzi nędzę, ale i zabija skłonność 
do samodzielnego radzenia sobie w życiu. Z wszelkich badań wynika, że łupienie np. debiutujących na rynku 

przedsiębiorców czy osób podejmujących niskopłatne zajęcia, by przeżyć, nie ma sensu – wręcz szkodzi.

Polska dla bogatych

Większość Polaków oddaje państwu w formie podat-
ków, składek i opłat połowę swych dochodów. Najza-
możniejsi i ich firmy nie płacą często nic lub prawie nic.

Ulokuj swój podatek 
w Krakowie
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„Polami” nazywają mieszkańcy osiedli Nowy Proko-
cim i Nowy Bieżanów obszar położony pomiędzy tymi 
osiedlami w dolinie potoku Bieżanowskiego. Potok sta-
nowi granicę między tymi osiedlami. 

W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubie-
głego wieku, kiedy wybudowano te osiedla, znajdowały 
się zagony pól, łąk przeznaczone w planach zagospo-
darowania miasta na park osiedlowy. Na widocznych 
wówczas miedzach i uskokach terenu rosły szpalery 
i skupiny brzóz, dębów i osik i rozległe płaty paproci or-
licy, jeżyn, różnych roślin polnych  częstych na glebach 
ubogich. Skrawki działek rolnych, wykupione przez 
gminę, nie były użytkowane rolniczo i wkrótce stały 
się ugorami i odłogami rolnymi. Nastąpiła dynamiczna 
sukcesja zbiorowisk roślinnych i walka pomiędzy zielną 
roślinnością łąkową i ruderalną a roślinnością leśną. 

Mieszkańcy kilkutysięcznych osiedli zaczęli masowo 
wykorzystywać „pola” do celów rekreacyjnych przez 
cały rok. Zimą zbocza doliny Potoku stanowiły ulubio-
ne miejsce dla jazdy na sankach, latem do opalania się, 
na pikniki, ogniska, gry i zabawy. Dziewczęta i chłopcy 
umawiali się na spotkanie, gdzie? Na „polach”. 

W latach osiemdziesiątych „na polach” dominowały 
wielkie płaty – łany roślinności światłolubnej, złożone 
z trzcinnika leśnego, piołunów, wrotyczu, a później rów-
nież pojawiły się skupiny nawłoci kanadyjskiej i pospo-
litej, miejscami wierzbówki kiprzycy i roślin pozostałych 
po łąkach uprawnych, kupkówki, wyczyńca, koniczyn, 
chabrów, ostrożeni, jaskrów. Szczególnie pięknie 
prezentowały się płaty suchej murawy napiaskowej 
(Sedo– Scleranthetea) z goździkiem kropkowanym, roz-
chodnikiem wielkim, przetacznikiem kłosowym, bylicą 
pontycką i polną, pięciornikiem piaskowym, jasieńcem, 
jastrzębcem kosmaczkiem, pyleńcem, koniczyną po-
lną. Niezwykłe wrażenie robiły wielkie płaty paproci 
orlicy (Pteridium aquilnum) okazałej, często sięgającej 
do pasa. Orlica z powodzeniem konkurowała o prze-
strzeń z wymienionymi gatunkami ruderalnymi. Paproć 
ta jest przecież gatunkiem częstym w runie borów i la-
sów mieszanych. Ten fakt może świadczyć, że siedlisko 
leśne i rośliny runa trwają na danym terenie długo po 
usunięciu drzewostanu. Można również przypuszczać, 
że las w tym miejscu rósł jeszcze całkiem niedawno, 
a użytkowanie rolnicze było stosunkowo krótkie. Jesz-
cze w okresie międzywojennym mieszkańcy Krakowa 
wypoczywali w czasie wakacji w Bieżanowie, który wów-
czas był wsią otoczoną licznymi zagajnikami, stwarzają-
cymi warunki do dobrego wypoczynku.

Na opuszczonych zagonach pojawiły się światłolub-
ne gatunki drzew zwane przez leśników pionierskimi. 
Leciutkie nasionka mogły łatwo dotrzeć do mineralnej, 
niedawno uprawianej  gleby i wykiełkować. Wkrót-
ce pojawiły się młodniki brzozowe i osikowe. Rośliny 
zielne również nie próżnowały, wypełniały każdy wolny 
skrawek piaszczystej gleby. Później zaczęły owocować 
dęby i pojawiły się licznie naloty i młodniki dębowe. 
Ciężkie nasiona przebijały się nawet przez darń traw. 
Na skutek zacienienia coraz bardziej kurczyły się po-
wierzchnie zajmowane przez światłożądną roślinność 
łąkową i ruderalną. Pod osłoną drzewostanu zaczę-
ła rozprzestrzeniać się paproć orlica razem z jeżyną 
popielicą, a w lukach drzewostanu wysoka ostrężyna 
i malina. 

Po około dwudziestu latach pod okapem drzewosta-
nu pojawiła się bardzo licznie czeremcha, przeważnie 
amerykańska. Z biegiem czasu utworzyła warstwę pod-
szytu niemal w całym lesie. Wśród czeremchy w tym 
piętrze występują młode dęby, jesiony, pojedynczo ja-
wory, klony, jarzębiny, leszczyny, iwy, bez czarny i dęby 
czerwone. Powoli tworzyła się leśna gleba i leśna bio-
cenoza. W gęstym podszycie licznie zaczęły się gnieź-
dzić ptaki śpiewające, m.in. zięby, kosy, drozdy, słowiki, 
wilgi. Sytuacja ta sprawiła, że znalazły tu dobre warunki 

również kukułki. Wiosenne koncerty przyciągały wielu 
miłośników przyrody z obydwu osiedli. Nie wiadomo 
skąd przywędrowały inne, występujące sporadycznie, 
cieniolubne paprocie Dryopteris filix mas i Athyrium 
filix-femina, zawilce, gajowce żółte, gwiazdnice, bodzi-
szek cuchnący, poziomki, poziewniki, jaskółcze ziele, 
czartawa pospolita, czyściec leśny. Duże powierzchnie 
w cieniu drzewostanu zajmują płaty niecierpka drobno-
kwiatowego i kuklika pospolitego. Pojawiły się grzyby, 
a najbardziej widoczne kapeluszowe, m.in. prawdziwki, 
maślaki, podgrzybki zajączki, kanie, licznie zielonki, 
purchawki, opieńki i najpiękniejsze – muchomory czer-
wone, a także huby. Niestety grzyby jadalne zbierane 
intensywnie, a muchomory niszczone bezmyślnie, już 
od dłuższego czasu pojawiają sporadycznie, co kilka lat. 

Zakład Gospodarki Komunalnej postanowił las prze-
rzedzić i „posprzątać”. W tym celu usunięto większą 
część podszytu i upraw leśnych (2007). Wszystkie młod-
sze niż 5 lat drzewka  usuwano. Również samosiewy zło-
żone z dębu, jesionu, brzozy, grabu, lipy. Skutkiem tego 
zabiegu było to, że kukułki opuściły Las Aleksandry, bo 
nie miały gdzie składać jaj (zbyt mało ptaków śpiewają-
cych wijących gniazda). Efekt zabiegów był krótkotrwa-
ły – czeremcha szybko i jeszcze liczniej odrosła. Kukułki 
na razie nie wróciły. Z innych, poza ptakami, zwierząt 
– licznie występują owady, kilka gatunków ślimaków, 
jeże,  krety, nornice, ryjówki, a sporadycznie kuna i lis  

Na początku lat dziewięćdziesiątych pierwsza  Rada 
Dzielnicy XII Miasta Krakowa podjęła uchwałę o reali-
zacji czterech parków na terenie tej dzielnicy, między 
innymi Parku Aleksandry. Ta uchwała skłoniła władze 
Krakowa do podjęcia działań w kierunku tworzenia no-
wych terenów zieleni w Krakowie. Opracowano kryte-
ria oceny przydatności terenów do zakładania parków 
i potrzeb w tym zakresie w poszczególnych dzielnicach 
miasta, powstała lista rankingowa budowy parków. Dla 
Parku Aleksandry wykupiono pozostałe prywatne dział-
ki, opracowano kompleksową i dokładną inwentaryza-
cję przyrodniczą terenu tego parku (pierwszą tego ro-
dzaju w Krakowie) oraz koncepcję zagospodarowania 
uwzględniającą wartości przyrodnicze doliny Potoku 
Bieżanowskiego. Wybudowano alejki i ustawiono ławki 
i kosze na śmieci w części południowej, która ma być 
typowym parkiem o kształtowanym krajobrazie i inten-
sywnych zabiegach pielęgnacyjnych.  

Zgodnie z tą koncepcją północno–wschodnia część 
parku (od Podłęskiej, wzdłuż ulicy Aleksandry, aż do 
ul. M. Cwiklińskiej) przeznaczona jest na park leśny. 
Zajmuje większą część Parku Aleksandry - około 7 ha 
(dużą część lasu przeznaczono na budowę obiektów Te-
lekomunikacji Polskiej, Straży Pożarnej i Policji). Za-
chowanie i kształtowanie leśnego krajobrazu tej części 
parku polega na uzyskaniu wyraźnej różnicy pomiędzy 
krajobrazem parku tradycyjnego a częścią leśną. Część 
leśna powinna być cienista, zaciszna, dająca ochłodę 
w czasie letnich upałów. Taki krajobraz można osią-
gnąć między innymi przez utrzymanie dużego zwarcia 
drzew i ich ukształtowanie, przez odpowiednie zabiegi 

pielęgnacyjne. Drzewa winny być gonne, o wysoko osa-
dzonej koronie. 

Siedliska leśne występujące w Lesie Aleksandry na-
wiązują do dwóch typów siedlisk: głównie do lasu mie-
szanego świeżego, a na wąskim pasie terenu wzdłuż 
potoku Bieżanowskiego, do lasu łęgowego, zbliżonego 
do podgórskiego łęgu jesionowego (Carici remotae-Fra-
xinetum). Określenie typu siedliska jest trudne, ale bar-
dzo istotne, bo od tego zależy określenie celu hodow-
lanego gospodarki leśnej. Wtedy dopiero możliwe jest 
kształtowanie krajobrazu tego lasu oraz ustalenie, jakie 
gatunki drzew i w jakich miejscach należy wprowadzić, 
a które gatunki i gdzie usuwać. 

Las Aleksandry znajduje się w stadium bardzo dyna-
micznych przemian sukcesyjnych. W bezwzględnej wal-
ce o przetrwanie pozostają te gatunki, które najlepiej 
dostosowane są do siedliska. Na dość ubogich glebach, 
złożonych z słabo gliniastych, stosunkowo głębokich 
piasków, w konkurencji wygrywają dęby dobrze rosnące 
w młodości pod okapem drzewostanu złożonego z brzo-
zy, osiki, jarzębiny, iwy. Ich rola środowiskotwórcza po-
woli się kończy. Brak odnowień tych gatunków, które 
na skutek silnego zadarnienia i małej ilości światła pod 
okapem drzewostanu nie mają szans na przeżycie. Bez 
ingerencji człowieka las przekształca się w dąbrowę 
złożoną głównie z dębu z niewielką domieszką jawo-
ru, klonu, lipy, jesionu. Wydaje się, że w rekreacyjnym 
lesie miejskim skład gatunkowy powinien być bardziej 
urozmaicony, wzbogacony o inne gatunki, które mogą 
rosnąć na tym siedlisku. Jakie to będą gatunki, winien 
określić plan hodowli lasu opracowany dla tego parku. 

Z uwagi na brak funduszy miasto nie wykonuje żad-
nych zabiegów z zakresu hodowli lasu i celowego, świado-
mego kształtowania krajobrazu leśnego. Powalone i po-
łamane drzewa spokojnie leżą i stopniowo próchnieją, 
wzbogacając glebę. Wnętrze lasu miejscami przypomina 
naturalny rezerwat leśny. Taki las mógłby byś przedmio-
tem badań nad przebiegiem naturalnej sukcesji. 

„Las stawał się niezniszczalny…W jego wnętrzu nie-
przerwanie toczyła się twórcza walka o byt, przesiewając 
przez sito śmierci miernotę i słabość, a utrwalając moc. 
Tak po wiekach zrodziła się puszcza, symbol siły, zdro-
wia i nieśmiertelności” (Witold Kohler: „Ścieżka wie-
dzie przez las”). Gdyby to nie było w wielkim mieście, 
być może Las Aleksandry mógłby się stać początkiem 
puszczy?

Bez żadnej zasługi człowieka przyroda podarowa-
ła nam cudowny las, kipiący życiem i bogactwem ga-
tunków. Ten skarb natury godzien jest poszanowania 
i troskliwości. Nie można go zmarnować przez nie-
przemyślane działania lub zaniechania. Alejki nie będą 
oświetlane, aby nie zakłócać nocnego spokoju zwie-
rzętom, a zwłaszcza ptakom i owadom, Nie będzie się 
kosić runa leśnego lub grabić liści jesienią z uwagi na 
zachowanie ciągłości procesu glebotwórczego i charak-
terystycznych gatunków leśnych. 

Do Lasu Aleksandry najlepiej dojechać autobusami 
MPK nr 173 i 503 wysiadając na końcowym przystanku.

Podobnych miejsc jest w Krakowie więcej, lecz nie są 
uwzględnione w ewidencji gruntów, bo gmina nie aktu-
alizuje klasyfikacji gruntów. Lasy te są zagrożone przez 
zabudowę. Przykładem może być las wycięty w Rżące 
dla potrzeb Szpitala Uniwersyteckiego UJ, którego 
w ewidencji gruntów nie było.

tekst i fot. Tadeusz Stanowski

Autor jest wiceprezesem  
Ligi Ochrony Przyrody w Krakowie, 

mieszka na os. Nowy Bieżanów
(artykuł ukazał się w biuletynie 

Zarządu Okręgowego LOP w Krakowie nr 15/2013)
[zmiana tytułu od redakcji]

Las „Na Polach”, czyli Park Aleksandry
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Z wiosną budzi się w nas szczególna radość życia. 
Przyroda zaczyna na nowo ożywać i jednocześnie skła-
niać nas do ciągłego uśmiechu i optymizmu.

To również czas przygotowań do świąt – tym razem 
Wielkanocnych. Na stole z pewnością znajdą się kolej-
ne ulubione przez Państwa potrawy. 

Ja mam kilka dań, które zawsze będą kojarzyć mi się 
z wiosennymi świętami. Są to: żurek z białą kiełbasą 
i jajami, przepyszny miodowy mazurek oraz pieczeń 
rzymska z sosem chrzanowym. 

Dzisiaj podam przepisy na pieczeń, jaja faszerowane 
pastą z wędzonym łososiem oraz lany (jak przystało na 
Śmigusa Dyngusa) sernik z rosą. Po inne moje propozy-
cje świąteczne zapraszam na bloga apetytnaogrod.blog.
onet.pl. Znajdą się na nim niedługo: tatar ze śledzia, ja-
rzynowa sałatka z ryżem oraz miodowy mazurek, który 
jak co roku udekoruje moja córka. 

Zapraszam, Izabela Czosnyka

Jajka z łososiową pastą
Składniki: 10 jajek, 100 g wędzonego łososia, 100 g 

serka śmietankowego, 
szczypiorek

Jaja ugotować na twar-
do, wystudzić, obrać, 
przekroić na połówki. 
Żółtka wymieszać z ser-
kiem na jednolitą masę. 
Łososia pokroić w kostkę 

i zmieszać z serkiem na pastę. Napełnić jajka, posypać 
szczypiorkiem. 

Pieczeń rzymska
Składniki: 800 g szynki 

wieprzowej lub schabu, 
cebula, bułka czerstwa, 
ok. 80 g wędzonego bocz-
ku, ok. 80 g (5 szt.) pie-
czarek, 2 łyżki kaparów, 2 
jajka + 4 jajka ugotowa-

ne na twardo, sól, pieprz do smaku
Mięso przemielić, wymieszać z pokrojoną w kostkę 

cebulą, boczkiem, pieczarkami oraz kaparami. Bułkę 
namoczyć, odcisnąć z nadmiaru wody i dodać do mię-
snej masy. Dołożyć surowe jajka, sól i pieprz do smaku. 
Wymieszać ze sobą wszystkie składniki.

Podłużną formę do zapiekania wyłożyć folią alu-
miniową, którą należy wysmarować olejem. Połowę 
mięsnej masy ułożyć na dnie formy, na niej poukładać 
jajka na twardo i przykryć pozostałą częścią mięsa. 
Wierzch posmarować 
olejem, przykryć alumi-
niową folią. Zapiekać 60 
min. w 200 °C, ostatnie 
20 min. bez folii.

Sos chrzanowy: szklan-
ka bulionu warzywnego, 
3 czubate łyżki chrzanu 

ze słoiczka, 3 łyżki śmietany, 3 łyżki mąki, masło, ve-
geta, cukier do smaku. Bulion zagotować z chrzanem, 
dodać mąkę wymieszaną z masłem, mieszać energicz-
nie, aby nie zrobiły się grudki. Doprawić do smaku solą 
i cukrem. W razie potrzeby rozrzedzić lub zagęścić.

Lany sernik z rosą
Ciasto: 1 ½ szklanki 

mąki, ½ szklanki cukru, 
2 żółtka, 2 czubate łyżki 
śmietany, 2 łyżeczki prosz-
ku do pieczenia, ½ kostki 
margaryny. Zagnieść ciasto 
na stolnicy i schłodzić w lo-
dówce. Wyłożyć blaszkę 
wysmarowaną tłuszczem 
i wysypaną bułką tartą o wy-
miarach 25 x 40 cm. Podpiec 
10-15 min. w temp. 180 °C. 
Przestudzić.

Masa serowa: 1 kg przemielonego 3-krotnie tłu-
stego białego sera, 2 jajka, 4 żółtka, ¾ szklanki cukru, 
3 szklanki mleka, ½ szklanki oleju z pestek winogron, 
2 budynie waniliowe. Ubić jajka i żółtka z cukrem na 
puszystą masę. Dodawać na zmianę ser, mleko, olej oraz 
budynie. Wylać na ciasto i piec 1 godz. w temp. 180 °C.

Beza: 6 białek, 1 szklanka cukru. Ubić białka z cu-
krem do białości. Wyłożyć na sernik i suszyć w piekarni-
ku – najpierw 15 min. w 180 °C, potem 60 min. w 100 °C.

Wszystkim czytelnikom „Wiadomości”  
życzę ciepłych, słonecznych 

i radosnych Świąt Wielkiej Nocy.

Grzech zazdrości bezwzajemnej
Grzegorzowi Ruminowi

Uciec
z ciała
na  chwilę 
być
martwą naturą
woskowym skrzydłem
dzbanem glinianym
piaskowym zegarem
powrócić
wyrwać się
na dłużej
być
bezkształtną wodą
wlaną do naczynia
wyobraźni
dźwiękiem
co drżeniem otwiera przestrzenie
kolorem plamy
na płótnie obrazu
tęczą tła
zielonym wzgórzem

zazdroszczę ci 
trawo
nie jesteś bezradna 

Biegnąc za M
błądzę
na oślep
bez snu
obumarło
przeszło – w galaktyczną próżnię
rozwiązały się akordy
pauza
po co
dźwięki
słowa 
stół
kolana
uginają się
 uklęknę
na kamieniach
będę pić
ze źródła
nim się rozpłyniesz
między wierszami
z innego światła
z innych odcieni
odbitej fali
zostanie odblask

Wołam do Ciebie z kryształowej kuli
Violi Woś

zgubiłam cię
w biegu
przez pustynię
wypadłeś mi z serca
na ziarenka piasku
zabrał cię wiatr
szukam cię
w źródle
złotodajnej rzeki
codziennie
zanurzam ręce
chwytam
twoje odbicie
na wodzie aureolę
gdzie jesteś
uwięziona w czasie
wołam do ciebie
z kryształowej kuli
zmień ją
 w bankę mydlaną
 niech pryśnie

NA WIELKANOCNYM STOLE

Wiersze Urszuli Edyty Mastek
z tomiku „Drewniana księżniczka”Wiosna budzi nas do życia :-)

fot. arch „W”
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– Pod koniec września [wywiad ukazał się w listopa-
dzie 2013 r. – przyp. red.] byliśmy świadkami kolej-
nej medialnej nagonki, które celem stali się naukowcy, 
współpracujący z parlamentarnym zespołem badają-
cym przyczyny katastrofy smoleńskiej. Podobne ataki 
na niewygodnych ludzi są w III RP stałą praktyką. Czy 
przy takim sposobie funkcjonowania debaty publicznej 
Polacy mogą być społeczeństwem ludzi wolnych, myślą-
cych suwerennie?

– Z natury jestem optymistą, więc powiem, że Pola-
cy mogą być społeczeństwem wolnych i suwerennych 
osób. Jednak na razie niestety niewiele wskazuje, żeby 
tak było. Upolitycznienie i upartyjnienie debaty publicz-
nej w każdej kwestii jest nieznośne. Nasuwa to pytanie, 
czy nie jesteśmy społeczeń-
stwem, które nie potrafi 
debatować, nie potrafi się 
„ładnie różnić”. Różnice 
między ludźmi zawsze będą 
i na płaszczyźnie poglądów, i na płaszczyźnie interesów. 
Przy tych różnicach jednak można współdziałać, w spo-
sób proceduralny, kulturalny. To jest cechą społeczeń-
stwa rozwiniętego. My natomiast grzęźniemy w tan-
detnych połajankach, w donoszeniu, oszczerstwach, 
opluwaniu się. To jest bardzo smutny obraz.

– Jesteśmy na to skazani?
– Jeśli wraz z nowym pokoleniem nie przyjdzie odno-

wa, to starsze pokolenie będzie w tym grzęzło. Jest bo-
wiem w ogromnym stopniu skażone partykularyzmem, 
podziałami, które opierają się na myśleniu „wszystko 
albo nic”, ktoś jest „nasz”, albo „wróg”. Mamy podział 
na „my” i „oni”. W polskim społeczeństwie odbija się 
czkawką Carl Schmidt.

– Co właściwie jest istotą tego podziału? Co sprawia, 
że on jest tak intensywny?

– Żeby to zrozumieć należy sięgnąć do historii. 
W mojej ocenie obecne podziały w polskim społeczeń-
stwie swą genezę mają w roku 1939. W wyniku wojny 
i jej rozstrzygnięć klęska została zaszczepiona części 
polskich elit jako sukces. Wywrócono społeczeństwo do 
góry nogami, a ci, którzy zaczęli nagle odgrywać głów-
ną rolę, uważali, że największy kryzys Polski – być może 
największy w dziejach – należy uznać za sukces. Zniewo-
lenie nazwano wyzwoleniem. To zakłamanie z tamtych 
czasów pokutuje do dziś. Polacy żyli w fałszu, wiedzieli 
jak wysoką cenę trzeba płacić za robienie czegokolwiek 
pozytywnego dla kraju. To sprawiło, że pokolenie wy-
rosłe w PRL–u jest tym w ogromnej części skażone. 
To sprawia, że nie jest w stanie spojrzeć na to, co się 
w Polsce dzieje, w sposób obiektywny. Ta rzeczywistość 
zawsze jest „czyjaś”. Nie patrzy się na świat, jako na rze-
czywistość, którą trzeba zbadać, zrozumieć, ocenić itd.

– Pokolenie, o którym Pan mówi, dziś dominuje w Pol-
sce, również w polityce. Co to oznacza dla państwa?

– Widać wyraźnie, że w polityce istnieje dobór ne-
gatywny. Ludzie, którzy mają przekonanie o ciągłości, 
wspólnym dobru, racjonalności w życiu publicznym, nie 
przebijają się. Przebijają się ludzie, którzy potrafią przy-
kryć ważne rzeczy głupotami, którzy potrafią w atrak-
cyjny sposób zabłysnąć w mediach. A tymczasem spo-
łeczeństwo w całej swojej masie jest przyzwyczajone, by 
żyć chwilą, by żyć w oderwaniu od rzeczywistości.

– W oderwaniu, czyli jak?
– Ludziom wiele rzeczy się nie podoba, ale zamiast 

zastanowić się, jak to zmienić, uciekają w nierzeczy-
wistość i głupstwa. A media głupstw dostarczają nam 
24 godziny na dobę. W Polsce potrzebna jest zasadnicza 
zmiana również polityczna, która pozwoli wykorzystać 
w pełni siły, które drzemią w Polakach. Obecnie ta siła 
jest tłamszona, ponieważ nie ma ram instytucjonalnych, 
by się ona rozwijała. Mamy chore państwo.

– Można je jakoś uzdrowić, czy trzeba czekać na tę 
zmianę pokoleniową, o której Pan wspominał?

– Państwo zawsze uzdrawiają politycy, bowiem re-
formy wprowadzają politycy. Jednak niestety stan na-
szej klasy politycznej jest mizerny. Można wymienić 
pozytywne jednostki, ale w zasadniczej masie politycy 
to ludzie, myślący o następnych wyborach, mandacie, 
słupkach. Oni nie myślą o tym, że Polska to projekt nie 
na pięć minut, tylko – miejmy nadzieję – na zawsze

– Może nie mamy szans się lepiej rządzić? Wiele 
mówi się o globalizacji, międzynarodowych powiąza-
niach. Może zwyczajnie państwo współcześnie prze-
stało być podmiotem gry politycznej i o suwerenności 
i niepodległości należy zapomnieć?

– Oczywiście globalizacja działa. Dodajmy do niej 
Unię Europejską, a uświadomimy sobie pewne ogra-
niczenia polskiej suwerenności. Jednak w mojej ocenie 
one mogą przynosić również korzyść Polsce. Trzeba do-
kładnie analizować, które i w jakiej mierze. Jeśli nato-
miast przyjmujemy per saldo, że wszystko, co przychodzi 

z zewnątrz i ogranicza nas, 
jest dobre, to szkodzimy 
Polsce. Należy więc na-
uczyć się rozróżniać ogra-
niczenia i mody z Zachodu. 

Nie można ulegać żadnej magii „zbawienia z zewnątrz”.

– W Polsce słychać od dawna, że nakładająca na Pol-
skę ograniczenia Unia Europejska oznacza de facto ko-
niec państwa narodowych. Szczególnie często słyszymy 
takie głosy po podpisaniu traktatu lizbońskiego, który 
uchodzi za dokument niszczący niepodległość państwa. 
Jakie Pan ma doświadczenia z Unią? Wiele lat działał 
Pan w Parlamencie Europejskim.

– Unia Europejska, jako konstrukcja obiektywnie ist-
niejąca, być może nie jest wrogiem państw narodowych. 
Natomiast siły polityczne, które w niej działają, w więk-
szości działają tak, by państwa narodowe ograniczać 
i eliminować. To jest tendencja szkodliwa i kontrproduk-
tywna. Ten sposób działania Unii budzi reakcje. Nie jest 
przypadkiem, że w niektórych krajach skrajna, szowini-
styczna i ksenofobiczna prawica zyskuje popularność. 
Widać, że projekt zacierania interesów narodowych jest 
kontrproduktywny. Jest uderzające, że mimo wszystko 
trend dążący do likwidacji państwa narodowego jest 
utrzymywany. Unia może się w ten sposób rozlecieć.

– To źle? Może to będzie lepsze rozwiązanie?
– Nie jestem wrogiem Unii Europejskiej, jako takiej. 

W mojej ocenie jednak ten pomysł jest – świadomie 
bądź nie – deformowany i spychany w ślepy tor.

– Brytyjski premier David Cameron mówił swego 
czasu, że Unia ma sens, jeśli będzie narzędziem dla 
państwa narodowego. Widzi Pan, by w Polsce elity poli-
tyczne patrzyły na UE w ten sposób?

– W Polsce są różne siły polityczne i elity. W kraju są 
siły, które przyjmują wszystko z Zachodu i chcą apliko-
wać to nam. To jednak jest szkodliwe. Są również siły, 
które są skrajnie nieufne i chcą wszystko z góry odrzu-
cić. I również uważam, że to jest błąd. I są siły patrzące 
racjonalnie, które to, co widać na Zachodzie dobrego 
starają się wykorzystać dla Polski, a to, co złego, odrzu-
cić. Problem w tym, że nie jest łatwo rozróżnić, co moż-
na przejąć, a przed czym się bronić. To, co legło u pod-
staw Unii Europejskiej, czyli solidarność ekonomiczna, 
chęć pomagania biedniejszym przez bogatszych, zani-
ka. Trzeba mieć tego świadomość, że pomoc unijna 
dla Polski nie ma tego charakteru, jak dawniej. Często 
jest ona serwowana w sposób selektywny, który utrwala 
struktury zależności. Polska jest spychana do roli za-
plecza surowcowego, zaplecza siły roboczej. A centra 
wysokiego rozwoju mają pozostać na Zachodzie. I to 
mimo iż wysoka technologia mogłaby w Polsce, gdzie są 
niższe koszty pracy, dawać lepsze efekty.

– Dziś można odnieść wrażenie, że ta euroentuzja-
styczna część elity politycznej dominuje w Polsce. To 
oznacza, że w pewnym momencie suwerenność i nie-
podległość kraju może zostać zakwestionowana?

– Te elity robią to z „dnia na dzień”, mimochodem. 
To się sączy. Mówi się nam choćby, że jesteśmy krajem 
obciachowym, zacofanym. To jest samosprawdzające 
się proroctwo. Jeśli wiodące siły polityczne tak uważa-
ją, to dlaczego na Zachodzie ma ktoś uważać inaczej? 
Znane powiedzenie mówi, 
że jeśli wilki uważają, że 
wilki powinny rządzić, to 
mają do tego prawo. Ale 
jeśli owce uważają, że po-
winny rządzić wilki, to do-
wodzą, że są owcami...

– Mówił Pan, że ograniczenia mogą być dla nas ko-
rzystne, ale przecież co chwilę słyszymy, że Unia Euro-
pejska nam coś nakazuje, czy nas stawia przed sądy. To 
nie jest dowód, że Polska nie jest suwerenna?

– Jednak pamiętajmy, że Unia może być również 
naszym sojusznikiem. Przecież tak było z kontraktem 
gazowym, który nie spodobał się Unii, choć polski rząd 
chciał go podpisać. Z Unią więc bywa różnie. Prawdzi-
wie niepokojąca jest jednak coraz częstsza chęć oce-
niania sił politycznych danego kraju. To, co się dzieje 
w UE ws. rządu Węgier, jest skandaliczne. Rząd Victo-
ra Orbana pochodzi z demokratycznych wyborów i nie 
ma powodów, by go sekować i marginalizować. Brukse-
la nie ma prawa wtrącać się w postawy wyborcze obywa-
teli, ale jednak to robi. To, co działo się ws. referendów 
w czasie przyjmowania traktatu lizbońskiego, zakrawa 
na jeden z większych skandali w UE. Powtarzano refe-
rendum do skutku, co jest lekceważeniem woli obywa-
teli. Tak nie ukształtuje się zdrowej struktury.

– Dlaczego w Polsce, wśród polskich elit wykształciła 
się tak silna zależność wobec Unii?

– Przypomina mi się powiedzenie Aleksandra 
 Kwaśniewskiego, który powiedział, że Polska tyle lat 
była zależna od Moskwy, że zależność od Brukseli nie 
wydaje się niczym złym. To jest straszny sposób my-
ślenia, ponieważ zależność jest traktowana jako coś 
naturalnego i normalnego. A tak nie możemy myśleć. 
Oczywiście rzeczywistość jest taka, jaka jest – jesteśmy 
krajem o średniej wielkości, istnieją obiektywne ograni-
czenia suwerenności. Jednak to do nas jest pytanie, czy 
my się chcemy poddać temu, co jest na świecie i chcemy 
być coraz bardziej zależni, czy chcemy realizować jakiś 
własny interes. To jest dramatyczne pytanie: jaka część 
klasy politycznej naprawdę uważa, że Polska ma swoje 
interesy?

– Sądząc po wystąpieniach ludzi tworzących śro-
dowisko władzy można sądzić, że z tym jest kiepsko. 
Radosław Sikorski mówił w czasie słynnego wykładu 
berlińskiego, że czas, by Niemcy przejęły stery w Eu-
ropie. Ostatnio Lech Wałęsa wystąpił z sugestią, że 
z Polski i Niemiec należy stworzyć jedno państwo. 
Jacek Żakowski przyznał, że za życia najmłodszego 
obecnie pokolenia takie państwo powstanie. To tylko 
gadanie, czy w Pana ocenie elity rzeczywiście mają ta-
kie marzenia?

– Liczę na to, że to jedynie głupie gadanie. Bo to 
jest głupie gadanie. To świadczy o zaniku instynktu sa-
mozachowawczego części polskich elit. Świat nie jest 
skonstruowany na zasadzie altruizmu i empatii jed-
nych narodów do drugich. Światem rządzi rywalizacja 
sił i interesów. Różnica interesów, kultur jest oczywista 
również między Polakami i Niemcami. Wystarczy prze-
jechać granicę, by się o tym przekonać. Ta różnica nie 
jest zła, różnorodność w Europie jest nawet lansowa-
na. Jednak w UE widać, że ta różnorodność ma być na 
modłę cepeliowską. My mamy w Polsce swoje zwyczaje, 
inne niż Niemcy, i powinniśmy je cenić. Mamy swoje 
tradycje, mamy swoje upodobania. I nie powinniśmy 
marzyć o  tym, by się tego wyzbywać. A przede wszyst-
kim powinniśmy mieć ambicję rządzenia się samemu. 
Jeśli tego się wyzbywamy to znów stajemy się tymi 
owcami z powiedzonka.

– Co właściwie pchało Polaków do tego, by walczyć 
o swoje państwo, np. w kolejnych powstaniach? Dlacze-
go nie przystali na to, co postuluje część obecnych elit? 
Przecież mogli po 100 latach niewoli machnąć ręką 
i uznać: niech tak zostanie...

– Wydaje się, że zawdzięczamy to przede wszystkim 
niespożytej energii, która pchała nas do samorządności 
i samodzielności. Polacy chcieli być niezależni od in-
nych. Jak widać jednak obecnie tego myślenia brakuje 
dużej części polskich elit. Być może do pewnego stop-

nia to jest naturalny skutek 
tych powstań, czy zrywów 
niepodległościowych, któ-
re nie były udane. Jednak 
to nie jest przecież tak, 
że skoro część polskich 
powstań się nie udawała, 

to już o niezależności nie powinnyśmy myśleć. Szcze-
gólnie, że wiele ze zrywów narodowych zakończyło się 
sukcesem. Poczucie, że nie jesteśmy w stanie utrzymać 
niezależnego i suwerennego państwa, jest samobójcze, 
jest samosprawdzającym się proroctwem. Jeśli tak bę-

POLSKA TO PROJEKT NA ZAWSZE
Z profesorem WOJCIECHEM ROSZKOWSKIM rozmawia Stanisław Żaryn

Ludziom wiele rzeczy się nie podoba, ale zamiast 
zastanowić się, jak to zmienić, uciekają w nierzeczy-
wistość i głupstwa.

….jeśli wilki uważają, że wilki powinny rządzić, to mają do tego prawo.  
Ale jeśli owce uważają, że powinny rządzić wilki, to dowodzą, że są owcami...

Odrodzenie ducha narodowego, etosu państwo-
wo-narodowego jest konieczne, byśmy na dłuższą 
metę jakoś funkcjonowali. To wymaga zmiany pro-
filu kształcenia w Polsce, wzmocnienia kształcenia 
obywatelskiego na bardzo podstawowym poziomie.
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dziemy myśleć, to tak się stanie. Pamiętam rozmowę 
w jednym z programów publicystycznych, w których 
dziennikarka pytała: „właściwie po co nam armia w Pol-
sce? Przecież jak ktoś do nas przyjdzie, to my się podda-
my i będzie spokój”. Można by jej odpowiedzieć, że nie 
zawsze wystarczy się poddać, że jak się pani podda, to 
może pani stracić cnotę i życie.

– Część elit politycznych w Polsce wygląda jakby nie 
przywiązywała wagi do niepodległego i suwerennego 
państwa. Co z tzw. zwykłymi ludźmi?

– Sądzę, że stan świadomości Polaków nie jest wiele 
lepszy. Widać w społeczeństwie uparte przywiązanie do 
swojskości. „Naszego nie damy”, „nasi kibice”, „nasza 
reprezentacja” itd. Jednak nie wiadomo, co za tym stoi. 
Ludzie są w stanie zdobyć się na wiele ofiarności społecz-
nej w przypadku akcji charytatywnych, ale już codzienne-
go poczucia odpowiedzialności za wspólnotę wśród Pola-
ków jest o wiele za mało. Ten deficyt zaczyna powstawać 
już w rodzinie, szkole. Ludzie mają coś „swojego”, ale 
na bardzo podstawowym poziomie – to jest rodzina, po-
dwórko, dzielnica. Ale już inna dzielnica to są „oni”.

– Mówił Pan, że mamy chore państwo, że trzeba je 
uzdrowić. Od czego w Pana ocenie należy zacząć?

– Od szkół i rodziny. Szkołę i rodzinę trzeba wspierać, 
ponieważ tam zaczyna się wychowanie młodego poko-
lenia. Kształcenie młodego pokolenia i wychowywanie 
go to nie jest działalność obliczona na nie wiadomo jaką 
przyszłość. Dojrzewanie młodego człowieka od szkoły 
do dorosłości to kilkanaście lat. Już mamy pokolenie 
wyrosłe w III RP. Czy ono jest wyraźnie inne niż poko-
lenia PRL–owskie? Nie bardzo, zmiana jest powolna. 
Głównie dlatego, że szkolnictwo jest postPRL–owskie. 
Odrodzenie ducha narodowego, etosu państwowo–na-
rodowego jest konieczne, byśmy na dłuższą metę jakoś 
funkcjonowali. To wymaga zmiany profilu kształcenia 
w Polsce, wzmocnienia kształcenia obywatelskiego na 
bardzo podstawowym poziomie.

– Jednak szkolnictwo mogą zmienić jedynie elity po-
lityczne, a te – jak mówiliśmy – nie są zdaje się chętne 
do takich zmian.

– To jest pewna pułapka, to dylemat podobny do 
tego, jak się wyciągnąć samemu z błota za kołnierz. I to 
nie jest sytuacja prosta. Przyznaję.

– Optymizmu można jednak szukać np. w coraz 
większej popularności wielu patriotycznych wydarzeń, 
jak obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych, czy rocznic 
związanych z Powstaniem Warszawskim. Powstaje co-
raz więcej dzieł kultury nawiązujących do wydarzeń hi-
storycznych. To jakaś jaskółka poprawy na przyszłość?

– Jest lepiej niż w latach 90., sądzę, że jest to związane 
ze zmianą pokoleniową. Pana pokolenie jest zdolne do 
spojrzenia na sprawy historii w sposób zdroworozsąd-
kowy, ale jednocześnie z przekonaniem, że to, co jest 
nasze, warto wzmacniać, ponieważ inaczej nasza pozycja 
w świecie może być zagrożona. To, co nasze, to zarów-
no symbole i tradycja, ale również marka narodowa, czy 
własny kapitał narodowy. Odnoszenie się do tradycji 
narodowej może być symptomem jakiejś zmiany. Oby.

– Bez tradycji i tożsamości narodowej Polacy są na 
gorszej pozycji?

– To jest paliwo, które może nas skłaniać do tego, by 
lepiej rządzić, lepiej funkcjonować w kraju. Polacy bar-
dzo dobrze funkcjonują za granicą. A powinni tak samo 
dobrze funkcjonować w kraju. Powstaje pytanie, dlacze-
go Polacy żyjący w innych krajach mogą odnosić najwięk-
sze sukcesy, a w Polsce idzie gorzej. Należy się głęboko 
zastanowić, dlaczego tak się dzieje. Jeśli tego dylematu 
nie rozwiążemy, Polska będzie zostawała w tyle.

– Znów wraca pytanie o uzdrowienie państwa?
– Nie tylko, chodzi również o uzdrowienie pewnych 

mechanizmów, które rządzą naszą wspólnotą. My 
w ogóle musimy jako całość uznać jej istnienie, bo dla 
części naszych elit ona jest zbędna. Musimy również 
przyjąć, że w ramach tej wspólnoty muszą powstać 
znacznie bardziej efektywne mechanizmy działania 
i współdziałania. My potrzebujemy synergii. W Polsce 
gdy ktoś chce odnieść sukces to raczej mimo innych, 
a nie razem z innymi. To się musi zmienić.

Rozmawiał: Stanisław Żaryn
Prof. Wojciech Roszkowski – historyk, ekonomista, 

europoseł w latach 2004–2009, prof. PAN, członek Rady 
PISM oraz rady Centrum im. Adama Smitha.

[rozmowa ukazała się w miesięczniku  
„wSieci Historii” – nr 6 (06), listopad 2013]

– Nie znosiłem ohydy, bru-
du, smrodu, zezwierzęcenia 
ludzi, równania wszystkich 
w dół, powszechnego cha-
mienia, a najbardziej fałszu 
– tego kłamstwa wszechogar-
niającego – mówi ADAM 
MACEDOŃSKI w wywia-
dzie rzece pt. „Pod czerwo-
ną okupacją”.

I dalej opowiada Annie 
Zechenter: – W komunizmie 
panuje strach, komunizm 
odbiera ludziom radość, za-
czynają pić, żeby zapomnieć 

o terrorze. Komunizm zabiera człowiekowi Boga. (…) Ko-
ściół uczył miłości, a komunizm – nienawiści.

Książkę Anny Zechenter czyta się jednym tchem, jak 
powieść sensacyjną. Tym bardziej, gdy ktoś miał kiedy-
kolwiek bezpośredni kontakt z bohaterem. Aż trudno 
uwierzyć, ile w życiu przeszedł Adam Macedoński, ale 
nigdy nie chował głowy w piasek, wszelkimi sposobami 
walczył o prawdę. To człowiek wrażliwy, mądry i uparty. 
I – jak każdy artysta – samotny. Jego heroicznym ży-
ciorysem można by obdarować wielu ludzi. Miał w ży-
ciu wiele szczęścia, które – jak podkreśla – zawdzięcza 
Bogu. Nadzwyczaj skromny, na twarzy powaga i skupie-
nie, czasem nieśmiały uśmiech. Uważnie słucha. Mówi 
niespiesznie, z namysłem dobierając słowa. Szkicuje 
nimi całe swoje życie, jest szczery aż do bólu, ale nie 
umie inaczej. 

– Pochodzę z Kresów, a kultura kresowa była bardziej 
patriotyczna niż na innych ziemiach polskich. Dobrze zapa-
miętałem pierwszą sowiecką okupację w latach 1939-1941. 
I opowiadania ojca o zbrodniach bolszewickich wojny 
w 1920 roku. (…) Wielkie znaczenie dla mojego stosun-
ku do tego systemu miały względy estetyczne – właśnie es-
tetyczne. Jak w wierszu Herberta z 1981 roku (…). Moim 
ideałem był zawsze angielski dżentelmen – honorowy, który 
bił się tylko jeden przeciwko jednemu. Ruski cham o twa-
rzy Mongoła, rubaszny, brudny, pijany – tego nie mogłem 
znieść.

Opowieść Macedońskiego autorka podzieliła na takie 
rozdziały, jak m.in.: „Kresy przed kataklizmem”, „Ko-
niec świata 17 września”, „Na krakowskim Kazimierzu”, 
„Podziemna przysięga i krakowski maj”, „Więzienie 
przy Montelupich”, „Na budowie Nowej Huty”, „Wę-
gry '56 i polski Październik”, „Wojna o Krzyż”, „Praska 
wiosna i Folksong”, „Żądać prawdy o Katyniu”, „Ka-
tyńskie tajemnice”, „Matka Boska rozstrzelanych”, „Za 
ostatnie pieniądze”, „Żywa pochodnia”, „Sierpniowa 
głodówka”, „Podziemie i jawna opozycja”, „Noc stanu 
wojennego”.

Przez całe życie artystyczne i społeczne artysty prze-
wija się niezłomnie temat Zbrodni Katyńskiej. 

– Bo ta zbrodnia ma dla Polaków ciężar nawet więk-
szy niż Jałta – jest symbolem wszystkich zbrodni komuni-
stycznych. Ma ogromny ciężar – to jest szatańska zbrod-
nia, na zimno zaplanowana i popełniona na ludziach 
najwartościowszych dla życia społeczności, na ludziach, 
dzięki którym istniało państwo, a więc porządek. A Bóg 
to właśnie najwyższy porządek. (…) Wszędzie tam, gdzie 
dominowało chrześcijaństwo, rozwijała się filozofia, sztu-
ka, kultura, a nawet ideologie przeciwne chrześcijaństwu. 
Bo to ekumena chrześcijańska daje wszystkim wolność. 
Zbrodni o takim zasięgu, cynizmie, precyzji i celowości, ze 
zdemoralizowaniem wszystkich – włącznie z Zachodem – 
jak Zbrodnia Katyńska, w historii nie było. Nie było tak, 
że wszyscy wiedzą, kto popełnił masową zbrodnię i każ-
dy udaje, że nie wie. Cały świat uznał wersję zbrodniarza 
z pełną świadomością, że to nieprawda.

Kłamstwo katyńskie było najdłużej obowiązującą 
regułą stosunków pojałtańskich. Za wszelkie próby 
mówienia prawdy spotykały surowe represje, unikano 
nawet mówienia o tym między sobą. Zmowę milcze-
nia przerwano stosunkowo niedawno, gdy w 50. rocz-
nicę Zbrodni Katyńskiej, 13 kwietnia 1990 r., agencja 
TASS w imieniu władz Federacji Rosyjskiej przyznała, 
że zbrodnię popełniło NKWD - ale konsekwencji praw-
nych żadnych nie wyciągnięto.

Książkę wzbogacają zdjęcia z archiwum rodzinne-
go Adama Macedońskiego, a także wybrane piosenki 
i grafiki jego autorstwa. Warto jeszcze zwrócić uwagę 
na okładkę, gdzie artysta w symbolicznym geście czło-
wieka zafrasowanego pochyla się nad rozjuszonymi zo-
mowcami w jednej z akcji stanu wojennego. To montaż 
zdjęć autorstwa Stanisława Markowskiego.

Adam Macedoński urodził się 29 stycznia 1931 r. we 
Lwowie w rodzinie policjanta. Artysta plastyk, autor 
licznych wystaw, poeta, pieśniarz, działacz niepodległo-
ściowy, zasłużony dla sprawy Katyńskiej. Zaangażowany 
w działalność antykomunistyczną już od lat 40. XX w., 
m.in. w Narodowym Ruchu Oporu, twórca Instytutu 
Katyńskiego w Polsce, współzałożyciel KPN, Chrześci-
jańskiej Wspólnoty Ludzi Pracy, współpracownik KOR, 
ROPCiO i SKS, redaktor pism podziemnych, represjo-
nowany przez UB i SB. Odznaczony Krzyżem Semper 
Fidelis (1985), Złotym Krzyżem Zasługi (Londyn 1989), 
złotym medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej 
(1999), Medalem Edukacji Narodowej (2001), Krzyżem 
Drugiej Obrony Lwowa (2006), Krzyżem Komandor-
skim Orderu Odrodzenia Polski (2007), laureat Nagro-
dy Kustosz Pamięci Narodowej (2011). Mało kto wie, że 
brakuje mu środków na zakup... aparatu słuchowego.

Ta książka to podręcznik, który powinien być w każ-
dym polskim domu.

JAROSŁAW KAJDAŃSKI

„Pod czerwoną okupacją – Adam Macedoński 
w rozmowie z Anną Zechenter”, 
Wydawnictwo AA , Kraków 2013

NIEZŁOMNY Adam Macedoński

Jest uważany za ekstremistę, bo nazywa rzeczy po imieniu:  
Katyń – zbrodnią, a jej sowieckich sprawców – zbrodniarzami.

ŚWIĘTY BYŁ WŚRÓD NAS. Kanonizacja Jana 
Pawła II jest już prawie faktem – to formalność. Jego wy-
jątkowości i świętości doświadczaliśmy za jego życia. Ile 
z tego w nas zostało - patrząc na dzisiejszą ojczyznę, wy-
daje się, że niewiele. Rozmieniono jego świętość na drob-
ne, pogubiono, zepchnięto do lamusa historii. Zostało 
miejsce na geszefty, prywatę i partyjniackie przepychan-
ki... Patrzył ponad to wszystko, pozostawił testament, 
który powinien być spełniany w naszym życiu, a nie tylko 
od święta, na pokaz, na masowych ceremoniach. Jedno 
jest pewne: Jan Paweł II – za wstawiennictwem Ducha 
świętego – odmienił oblicze tej ziemi. To jego modlitwie 
zawdzięczamy cud obalenia komunizmu. Brakuje nam 
sił, aby mu dorównać – zbudować ojczyznę na miarę na-
szych marzeń.

CHLEBA, NIE IGRZYSK. Trwa kampania związana 
z pomysłem zorganizowania w Europejskiej Stolicy Kultu-
ry olimpiady zimowej. Projekt budzi poważne zastrzeżenia 
i obawy, czy to nakręcone towarzystwo wie, co robi. Za-
pewniam, że wie – jak zarabiać niezłe pieniądze na rzuca-
niu odlecianych, pijarowskich pomysłów. Pieniądze na to 
nie biorą się znikąd, idą z naszej kieszeni. Teraz mają nas 
zapytać, czy tego chcemy. Gdy się rozejrzeć wokół, widać, 
że są inne potrzeby, te elementarne, podstawowe: związa-
ne z bezrobociem, oświatą, lecznictwem itp.  Czy nas ogóle 
stać na olimpiadę i co z tego będziemy mieli? Kraków już 

jest atrakcją turystyczną i z tego powodu – a nie dla igrzysk 
– trzeba poprawić infrastrukturę komunikacyjną (lotni-
sko, S7, obwodnica północna, zakopianka itp.). Coraz 
bardziej oderwanym od naszej rzeczywistości podrzucam 
inne podobne pomysły na kampanie: przenieść stolicę do 
Krakowa, usypać kopiec Unii Europejskiej, zawrócić Wi-
słę i zbudować wodny szlak turystyczny pod Babią Górę. 
A gdy zabraknie pomysłów, zawsze można zafundować lot 
balonem w jedną stronę. 

POTWÓR Z KREMLA. Jak Europa mogła wyho-
dować na swoich obrzeżach takiego satrapę jak Putin? 
Gdzie jest współczesny Charlie Chaplin (autor „Dykta-
tora”), który miałby odwagę nakręcić prześmiewczy film 
o tym frustracie z Kremla. Scena, gdy mały chojrak poja-
wia się w wielkich wrotach, otwieranych tak, jakby za nimi 
miał nastąpić jakiś majestat - nadaje się na pierwszy kadr. 
I to jak wywala się rozciągnięty niczym płastuga na tym 
swoim imperatorskim, czerwonym dywanie. Świat zastyga 
w przerażaniu, co będzie dalej: umarł czy trzeba go będzie 
podnieść? Wstał sam, no to gieroj, co się kulom nie kłania 
(choć pokłonił się nisko swojemu dywanowi)... A jak to 
się zaczęło, w którym momencie narodził się tyran? To był 
wieloletni proces, w którym Europa znowu wzięła aktyw-
no-pasywny udział. Bo jej się opłacało. Ukraiński Euro-
majdan popsuł tę „sielankę”. Po drodze była Czeczenia, 
Gruzja i Syria. Głaskanie potwora, podsuwanie prezen-
tów, aby jak najdłużej zatrzymać go w kojcu, skończyło 
się. Teraz pokazał, co z niego wyrosło, chce coraz więcej 
i sam sobie to bierze.

JAROSŁAW KAJDAŃSKI

Od redaktora

Trzy grosze
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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

„Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem,
ale dla niektórych ludzi jesteś całym światem”.

Gabriel García Márquez

email: biuro@przedszkole-pepus-swiata.pl

ODDZIAŁ I
30-658 Kraków 

ul. Łużycka 28, Kurdwanów
REKRUTACJA

Tel: +48 792 43 31 32
TEL: 12 / 346 11 11

ODDZIAŁ II
30-695 Kraków

ul. Schweitzera 7B, Rżąka
REKRUTACJA

Tel: +48 606 675 962
TEL: 12 / 346 11 11 

Jedyne w swoim rodzaju miejsce, gdzie w domowej 
atmosferze, pod okiem wykwalifikowanej kadry 

pedagogicznej, dzieci odnajdują najlepsze warunki do 
zabawy, rozwoju swojej indywidualności i dorastania.

PRZEDSZKOLE JEST CZYNNE OD PONIEDZIAŁKU DO 
PIĄTKU W GODZINACH OD 7.00 DO 17.30

Rozumiemy również potrzeby naszych Pępusiowych 
Rodziców dlatego po godzinie 17.00 można na nas liczyć!!!.

NASZ WIELKI ATUT - POSIADAMY WŁASNĄ KUCHNIĘ!!!!

PRZEDSZKOLE  ZAPEWNIA

piękny i nowoczesny dom wraz z dużym ogrodem,
przestronne sale edukacyjno - zabawowe przystosowane dla 
odpowiednich grup wiekowych dzieci

Nowoczesną kuchnie i wspaniałe domowe obiadki!
POSIADAMY WŁASNĄ KUCHNIĘ, W KTÓREJ CODZIENNIE 

NASZE KOCHANE KUCHARKI PRZYRZĄDZAJĄ PYSZNE 
DOMOWE OBIADKI - 4 POSIŁKI DZIENNIE!!!

Indywidualny tok nauczania, wychowania i opieki nad dzieckiem
Pracę wyrównawczą w małych grupach pozwalającą na 
wszechstronne i zindywidualizowane działania nauczycieli – 
wychowawców.

z diagnozą - opiekę specjalistów
PRZEDSZKOLE „PĘPUŚ ŚWIATA” ZNAJDUJE SIĘ POD OPIEKA 

PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 3 
Z UL. KONFEDERACKIEJ 18 W KRAKOWIE.

Programy wczesnej nauki czytania i pisania (już od 2,5 roku życia)

Domową atmosferę - fachową kadrę

nieobecności dziecka w przedszkolu

najmłodszych dodatkową opiekę trzeciej Pani.
Jesteśmy odpowiedzialni za stwarzanie warunków do 
harmonijnego i wszechstronnego rozwoju dzieci, aranżowanie 
sytuacji wychowawczych, wywoływanie zaciekawień, 
pobudzanie do spontanicznego poszukiwania. Innowacyjne 
metody nauczania i wychowania mają na celu wpłynąć 
wszechstronnie na rozwój fizyczny, emocjonalny, społeczny 
i umysłowy dziecka.

W NASZYM PRZEDSZKOLU KAŻDE DZIECKO 
JEST „PĘPUSIEM ŚWIATA”!!!!!!!!

Przedmiotem działalności Przedszkola jest wspomaganie 
indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka, 
wspieranie przedsięwzięć rozwojowych w relacjach ze 
środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym, 
współdziałanie i wspieranie rodziny w wychowaniu dzieci 
oraz solidne przygotowanie ich do podjęcia nauki w szkole 
podstawowej.

PRZEDSZKOLA „PĘPUŚ ŚWIATA”  
 TO TRADYCJA I SOLIDNA PODSTAWA WYCHOWANIA.

DLA UTRZYMANIA ZDROWYCH I HIGIENICZNYCH  
WARUNKÓW DLA NASZYCH PĘPUSIÓW WSZYSTKIE SALE 

ODKARZAMY SPECJALNYMI LAMPAMI.

 

„ ” dom 
z ogrodem

CZESNE 380 ZŁ 

od  
1995 r.

 

 

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

•  Podejmę pracę w charakterze opiekunki do dziecka, wieloletnie 
doświadczenie i referencje – 792 876 269

•  Energiczna, dyspozycyjna emerytka poszukuje dodatkowej pracy 
(bez dźwigania) – 607 584 492

•  Szukam pracy, lat 36, wykształcenie średnie, 
m.in. uprawnienia na wózek widłowy – 664 913 448

•  Podejmę dodatkową pracę: sprzątanie mieszkania, mycie okien, 
prasowanie – 889 595 087

ZMARTWYCHWSTANIA  
tego, co w nas najlepsze!

Wiary i nadziei na lepsze jutro,  
pogody ducha i wiosennego  

uśmiechu na co dzień :-)
życzy redakcja „Wiadomości

Piękne pisanki wielkanocne wykonane są przez  Bożenę 
Zając ze Swoszowic techniką decoupage. Mniejsze to 
kacze wydmuszki, większe są ze styropianu. Królik jest 
wykonany techniką filcowania na sucho igłą. Są tu także 
wyklejanki.

Fot. Elżbieta Ćwik

Koszyk wielkanocny  
ze Swoszowic

Wielkanocne ślady wokół nas...

 fot. Jarosław Kajdański


