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Bieżanów, Bieżanów Nowy, Kozłówek, Kurdwanów, Łagiewniki, os. Cegielniana, Piaski Nowe i Wielkie, Prokocim, Prokocim Nowy, Rżąka, Swoszowice, Wola Duchacka Wschód i Zachód

Nr 5 (220) Rok XIX Kraków  maj 2014

ul. Cechowa 63 
tel. 12 651 44 44

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

USŁUGI KSIĘGOWE 
– DORADZTWO PODATKOWE

ROZLICZENIA ROCZNE 
– WERYFIKACJA BILANSÓW

mgr Bogusław Cora
biegły rewident

Biuro Rachunkowe 

25lat
profesjonalnej

obsługi firm

Restauracja Konferencje i szkolenia Sale Bankietowe

Organizujemy: 
KOMUNIE, chrzciny, wesela, 

uroczystości rodzinne, 
bankiety fi rmowe i inne 
Serdecznie zapraszamy!

Kraków-Wieliczka
ul. Krakowska 14 c 

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

ZMIANA ADRESU!
PIOMAR, Wola Duchacka, 
ul.Dauna 95A (wjazd od Nowosądeckiej)

TŁUMIKI
HAKI HOLOWNICZE

MECHANIKA 
OGÓLNA

12 657 23 75
513 096 771

DLA STAŁYCH 

KLIENTÓW RABATY

„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 – bonifi kata 100%

Czynsz za drugi miesiąc – bonifi kata 50%

800 metrów od granicy 
z Krakowem

NA WYNAJEM LOKALE 
USŁUGOWO–BIUROWE 

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

Aktywność w Internecie ● Budowa nowej trasy tramwajowej 
Między Rosją a Niemcami ● Fraszkopisarz z Kurdwanowa

Wiele osób publicznych wyznaje zasadę: „Nieważne 
jak mówią, byle po nazwisku”. Czy jednak, nie zważa-
jąc na konsekwencje, powinniśmy kierować się tymi 
słowami także w codziennym życiu? Z drugiej strony, 
czy komentarze internetowe mogą stać się skuteczną 
formą protestu na skalę lokalną i międzynarodową?

Hejting – od rywalizacji o „lajki” 
do wulgarnego nękania

Najlepszym przykładem tego, jak przestaliśmy chro-
nić swoją prywatność, są portale społecznościowe. O ile 
starsze pokolenie wciąż odnosi się do nich z pewnym 
dystansem, młodsze w przeważającej większości nie ma 
żadnych zahamowań przed zamieszczaniem w Interne-
cie informacji czy zdjęć, które niekoniecznie powinny 
być przeznaczone dla oczu osób postronnych. Złośliwi 

Hejting i trolling w Internecie
mówią wręcz, że jeśli rodzic ma wrażenie, iż niewiele 
wie o swoim dziecku, powinien zajrzeć na jego profi l 
na Facebooku.

Miarą popularności wśród nastolatków jest często 
ilość „lajków” (like: ang. lubić – przyp. red.) pod „sweet 
fociami”, czyli zdjęciami robionymi z ręki, w różnych 
dziwnych pozach, przeznaczonych głównie do zamiesz-
czenia na profi lu społecznościowym. O ile samo „lajko-
wanie” można uznać za formę niewinnej rozrywki, pro-
blem pojawia się, gdy komentarze zaczynają przybierać 
obraźliwy lub wulgarny charakter. Zdarza się również, 
że poniżające zdjęcia lub fi lmiki trafi ają do sieci bez 
wiedzy i zgody osoby zainteresowanej, co, w połączeniu 
z serią negatywnych podpisów, może nie pozostać bez 
wpływu na jej stan psychiczny.

Cd. na str. 3
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Z os. Piaski Nowe do ul. Łużyckiej (koło kaplicz-
ki) jest skrót, często użytkowany przez mieszkańców. 
Przechodzą tamtędy m.in. na tramwaj, na autobus, do 
przedszkola, do sklepów, w tym do otwartej niedawno 
Biedronki. Ale stan tego przejścia wywołuje reakcje, że 

wymagałby on naprawy. Niestety, nie jest to takie pro-
ste, bo na tym krótkim odcinku jest kilku właścicieli: SM 
„Piaski Nowe” (ten odcinek wyłożony kostką), właściciel 
prywatny (warsztat samochodowy) i gmina. Te ostatnie 
bez nawierzchni – w najgorszym stanie. Służby miejskie 
nie widzą możliwości działań na takim skrawku.

Wjazd w ul. Kordiana z ul. Łużyckiej często jest po-
dziurawiony. Na zdjęciach: przed i po interwencji służb 
drogowych. Niestety takie łatanie nie starcza na długo.

Notoryczny dewastator 
chodnika przy ul. Wysło-
uchów 53 wreszcie uchwy-
cony w akcji.  Może do-
stawca jaj „królewskich” 
powinien także przywieźć 
i naprawić płyty chodniko-

we (nie muszą być „królewskie”).
Przed pawilonem przy 

ul. Kurczaba jest zatoka po-
stojowa, gdzie właściwie nie 
ma już nawierzchni (na zdję-
ciu). Przydałby się retusz.

– Przy ulicy Podedworze, 
na wysokości bloku nr 10, po drugiej stronie ulicy, za ga-
rażami, przed ogródkami działkowymi grupa ludzi sys-
tematycznie wieczorami pali odpady toksyczne np. me-
ble „na wysoki połysk” itp. – sygnalizuje mieszkanka os. 
Piaski Nowe. – Smród i opary unoszą się nad pobliskimi 
działkami, gdzie starsi ludzie pieczołowicie sadzą owo-
ce i jarzyny, a mieszkańcy okolicznych osiedli chodzą na 
spacery „zdrowia”. Zgłaszanie procederu pod odpowied-
ni numer do straży miejskiej nie przynosi żadnych efek-
tów. Na stronie internetowej Krakowa przeczytać za to 
możemy szczegółowo, jak niebezpieczne są takie odpady 
i jak Kraków skutecznie i szybko (przy użyciu internetu) 
walczy ze spalaniem śmieci. Chyba tylko wtedy, gdy ktoś 

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 fi lmowy,
•  konwersatoria z języków obcych,
•  zajęcia z fotografi i 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:

•   5 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 fi nanse,
•  Pamięć XX wieku, 
•  Unijny projekt Comenius „Ocalić od zapomnienia”. 

ul. Prosta 35 B, Tel. 12 658 23 91, 515 285 909
www.przedszkolebajkowo.pl

wysoka ocena Małopolskiego Kuratora Oświaty

PRZEDSZKOLE  
I ŻŁOBEK

istniejemy od 2006 roku

ZAPEWNIAMY: 
rodzinną atmosferę, fachową opiekę, 

bogatą ofertę zajęć dodatkowych / język angielski, 

hiszpański, rytmika, taniec ludowy, mini tenis, 

warsztaty teatralne, warsztaty przyrodnicze 

opiekę logopedy, własny plac zabaw

w soboty warsztaty teatralne dla dzieci i rodziców

Pasażerowie korzystający z komunikacji miejskiej 
w naszym rejonie Podgórza codziennie doświadczają 
utrudnień, związanych z budową nowej trasy tramwa-
jowej. W pierwszych dniach maja do centrum miasta 
trzeba było jechać ratami z przesiadką na autobus, 
teraz tramwaje kursują po jednym torze, co znacznie 
wydłuża czas przejazdu.

Trwa budowa nowej trasy tramwajowej o długości 
1,4 km na odcinku Wielicka – Lipska. Jej otwarcie za-
planowano na wrzesień 2015 r., ale wyjątkowo ciepła 
zima umożliwiła przyspieszenie prac i jest szansa na to, 
że tramwaj pojedzie już w grudniu tego roku.

Koszty początkowo szacowano na 300 mln zł. Okaza-
ło się jednak, że spadły one do 216 mln zł, a po zwrocie 
podatku VAT wyniosą faktycznie 160 mln zł. Miasto do-
stanie ok. 120 mln dofi nansowania z Unii Europejskiej.

Częścią nowej trasy będzie wiadukt, który powstaje 
nad torami kolejowymi w Płaszowie, obok budynku 
Poczty Polskiej. Estakada tramwajowa wraz z chodni-
kiem i ścieżką rowerową będzie miała 600 metrów dłu-
gości, na jej przebiegu znajdzie się przystanek, zintegro-
wany z peronami stacji kolejowej. 

Dzięki tej inwestycji szybki tramwaj z Kurdwanowa 
do Krowodrzy Górki na niemal całej trasie (oprócz ron-
da Grzegórzeckiego) pojedzie po wydzielonym torowi-
sku, które nie będzie się krzyżowało z drogami samo-
chodowymi i innymi liniami tramwajowymi. Estakada 
nie dość, że pozwoli skrócić czas dojazdu tramwajem 
z Bieżanowa czy Kurdwanowa do ronda Mogilskiego 
czy Dworca Głównego, to jeszcze zapewni alterna-
tywne tramwajowe połączenie południowych dzielnic 
Krakowa z resztą miasta w przypadku jakichkolwiek 
awarii i utrudnień w ruchu pomiędzy ulicą Dworcową 

i Na Zjeździe, a także stanowić będzie odciążenie ukła-
du torowego w centrum miasta, na ulicy Starowiślnej, 
Grzegórzeckiej czy Westerplatte.

Trasą tą pojedzie tramwaj nr 50, łączący os. Kur-
dwanów Nowy z os. Krowodrza Górka. Czas przejazdu 
skróci się (uwaga: to nie błąd!) o... 5 minut. Na estaka-
dzie nad linią kolejową w Płaszowie nie uwzględniono 
drogi dla kierowców, tylko ścieżkę rowerową i chodnik 
dla pieszych. Spotkało się to z krytyką, tym bardziej, że 
o 0,5 km dalej planuje się budowę trasy Nowopłaszow-
skiej o długości 5 km, która ma się zacząć u zbiegu ulic 
Wielickiej, Kamieńskiego, Nowosądeckiej i Bieżanow-
skiej, a kończyć na ul. Nowohuckiej. Zarzuty o niego-
spodarność władze odparły tym, że... nie można już było 
wnieść poprawek do projektu trasy Lipska - Wielicka, 
aby nie stracić funduszy unijnych.

Przypomnijmy, że łącznik Lipska – Wielicka to ostatni 
etap inwestycji zwanej Krakowskim Szybkim Tramwajem.

Oprac. i fot (KAJ)
[źródło: www.naszemiasto.pl]

Przestoje komunikacyjne
przez budowę trasy Wielicka - Lipska
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Sztuka dobrego drukuuku

Cd. ze str. 1
 – Z klasy mojego syna niedawno odeszła jedna kole-

żanka. Zmieniła szkołę po tym, jak były chłopak, w formie 
zemsty po zerwaniu, zamieścił w Internecie jej półnagie 
zdjęcia – opowiada matka gimnazjalisty.

– Sytuacje te najczęściej dotyczą osób w wieku 12 – 
17 lat – mówi Marta Wojtas, koordynator  Helpline.org.
pl – projektu Fundacji Dzieci Niczyje, który pomaga dzie-
ciom i młodzieży w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa 
w Internecie. – Około połowa zgłoszeń, które trafi ają do 
 Helpline.org.pl, związana jest z tematami cyberprzemocy. 
w tej grupie większość dotyczy tzw. hejtingu (hate: ang. nie-
nawidzić – przyp. red.). Przybierają one formę działań na-
ruszających cześć danej osoby, czyli obraźliwych komentarzy, 
wulgaryzmów i nękania poprzez różne zachowania w sieci.

Najczęstsze miejsce tego typu ataków to oczywiście 
 Facebook, wśród dzieci i młodzieży popularny jest aktual-
nie też portal Ask.fm. Hejtingowi sprzyja również powsta-
wanie nowych stron, umożliwiających swoim użytkow-
nikom anonimowe komentowanie lub niemoderujących 
w żaden sposób publikowanych treści.  – Anonimowość 
w Internecie pozwala na większą otwartość emocjonalną 
i swobodę w zachowaniu. U wielu internautów można zaob-
serwować tak zwany efekt rozhamowania, na skutek którego 
niektórzy z nich stają się wyjątkowo nieuprzejmi, pozwalając 
sobie na słowa, przed wypowiedzeniem których mieliby duże 
opory, gdyby stali z kimś twarzą w twarz – komentuje Stella 
Strzemecka, doktorantka i asystentka naukowa Instytutu 
Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Czy w takim razie jesteśmy w stanie w jakikolwiek 
sposób chronić siebie i swoich najbliższych przed ata-
kami hejterów? Na pewno nie jest to proste, ale przede 
wszystkim należy zwracać uwagę na to, co sami za-
mieszczamy w sieci – i komu zamieszczane materiały 
udostępniamy. – Cechą Internetu jest to, że do opubli-
kowanych treści może mieć dostęp nieograniczona liczba 
osób, wśród nich takie, które mają wobec nas złe intencje. 
Te osoby mogą również kopiować publikowane wpisy, 
zdjęcia, fi lmy, a komentarze pod nimi niekoniecznie mu-
szą być pozytywne – ostrzega Marta Wojtas. 

A co jeśli zło już się stało i sami zmagamy się z in-
ternetową agresją lub zauważamy, że nie radzi sobie 
z nią ktoś z naszego otoczenia? Warto wiedzieć, że cy-
berprzemoc nie jest zgodna z prawem, a jej ofi ary nie 
powinny być pozostawione same sobie. Zamiast zamy-
kać się przed światem albo próbować się bronić, odpo-
wiadając na zamieszczane w Internecie komentarze, 
mogą skorzystać z profesjonalnej pomocy – psycholo-
ga, pedagoga czy policji. Mają też prawo domagać się 
usunięcia obraźliwych treści od administratora strony, 
na której zostały one zamieszczone. Jeśli jednak zamie-
rzamy domagać się ukarania winnych, należy pamiętać 
o tym, żeby nie niszczyć dowodów, lecz zachować je 
w jak najbardziej szczegółowej formie.(prawo umożli-
wia ściganie hejterów, trzeba, wraz z dowodami, zgłosić 
przestępstwo na policję lub prokuraturę – przyp. red.). 

Trolling – zakłócanie społecznej aktywności
Inną odmianą opisywanego zjawiska jest tak zwany 

trolling (troll: ang. osoba udzielająca się np. na forach 
internetowych w celu ośmieszania lub obrażania innych 
użytkowników – przyp. red.). Stosujący go użytkownicy 
sprzeciwiają się różnego rodzaju działaniom (politycz-

nym, społecznym) za pomocą ostrych, negatywnych, 
niejednokrotnie kontrowersyjnych bądź ośmieszających 
osoby lub wydarzenia komentarzy. Zazwyczaj zaczyna 
się od tego, że jeden „troll” prowokuje dyskusję, która 
wywołuje dużą falę emocji i w konsekwencji może prze-
nieść się także poza sieć. 

Przykładem kontrakcji trollerów był protest  „NIE 
dla występu rosyjsko-sowieckiego chóru w krakowskiej 
Filharmonii!”. – 6 kwietnia w Filharmonii ma wystąpić 
Chór Pustowałowa z Charkowa udający armię sowiecką 
(Charków to miasto ukraińskie – przyp. red.). W jego re-
pertuarze są rosyjskie i sowieckie pieśni wojskowe, artyści 
występują w mundurach z oznakowaniem Armii Czerwo-
nej. Taka promocja rosyjskiego imperializmu podczas woj-
skowej i propagandowej agresji Rosji na niepodległą Ukra-
inę jest skandalem! Tym bardziej nie powinna się odbywać 
w placówce kulturalnej utrzymywanej przez województwo 
małopolskie! – takimi słowami zachęcał na Facebooku 
do udziału w proteście Maciej Gawlikowski. Do akcji 
przyłączyło się tysiąc dwieście osób, a organizator zapo-
wiadał, że nie skończy się na wypowiedziach interneto-
wych. – Ja na pewno przed koncertem będę na miejscu, bo 
uważam, że należy przyjść i zaprotestować, także w realu.

Podobne protesty odbyły się w innych miastach Pol-
ski, gdzie chór Pustowałowa miał występować. Lokalną 
akcję nagłośniło Radio Kraków, zapraszając do studia 
jej organizatorów. Jarosław Kajdański powiedział: – Nie 
protestuję przeciwko chórzystom, lecz przeciwko mundu-
rowi Armii Sowieckiej, szczególnie teraz po zajęciu ukra-
ińskiego Krymu. Apeluję także o uszanowanie traumatycz-
nych doświadczeń pokoleń Polaków, mundur sowiecki 
kojarzy się nie ze śpiewem, lecz ze zbrodnią i okupacją.

Sprawą zainteresowali się radni Sejmiku Wojewódz-
twa Małopolskiego, którzy 31 marca podjęli rezolu-
cję wzywającą do odwołania koncertu. Ostatecznie 
organizatorzy protestu: Jerzy Dobrowolski, Maciej 
 Gawlikowski i Jarosław Kajdański dopięli swego i nie-
dzielny wieczór, zamiast przed fi lharmonią, mogli spę-
dzić na przykład na rodzinnym spacerze. Potwierdzają, 
że ich długotrwała akcja na Facebooku była nieustannie 
zakłócana przez trollerów.

Wspólnymi (internetowymi) siłami
– Wierzyłem, że uda nam się to załatwić w ten sposób, 

niekoniecznie demonstracjami. Na pewno decydujące 
było to, że radni wznieśli się ponad polityczne podziały 
i nie było tutaj konfl iktu, mimo że początkowo popiera-
li nas tylko politycy PO. Natomiast warto podkreślić, że 
wyłamał się jeden z „ekstrawaganckich” radnych, któ-
ry zamieszczał na przykład dziwne, obraźliwe wpisy na 
 Facebooku, wskazujące na lekkie niezrównoważenie – 
mówi Maciej Gawlikowski. Przyznaje też, że docenia 
dobrą wolę, jaką wykazali się artyści Chóru Pustowało-
wa: – Sam koncert w żaden sposób mi nie przeszkadzał, 
ucieszyłem się, kiedy chór wycofał się z sowieckich emble-
matów i repertuaru. Odwołanie całej imprezy było już roz-
paczliwym ruchem dyrektora Krakowskiej Filharmonii.

Maciej Gawlikowski ma za sobą również inną sku-
teczną kampanię, która rozpoczęła się od  Facebooka. 
Wzięło w niej udział ponad półtora tysiąca osób, 

a  dotyczyła nagrody im. Adama Włodka, która miała być 
przyznawana przez Fundację Wisławy  Szymborskiej. 
– Akcja miała na celu doprowadzenie do tego, żeby nie 
przyznawać tej nagrody. Adam Włodek miał za sobą prze-
szłość dość paskudną i uznałem, że nie jest on właściwym 
patronem dla debiutujących młodych literatów. Jako do-
wód opublikowałem w Internecie jeden z jego donosów 
do Urzędu Bezpieczeństwa. Najpierw wycofał się Instytut 
Książki, który był współorganizatorem. Fundacja Wisławy 
Szymborskiej ofi cjalnie się nie wycofała, jednak zawiesiła 
przyznawanie nagrody i już drugi rok z rzędu nie doszło 
ono do skutku – opowiada organizator.

Podobne inicjatywy mają miejsce zarówno na skalę lo-
kalną, jak i krajową lub nawet międzynarodową. Obecnie 
wiele osób poprzez portale społecznościowe komentuje 
i sprzeciwia się sytuacji na Ukrainie, próbując przy okazji 
w mniejszym lub większym stopniu wywierać naciski na 
polityków. – To forma szybkiego przekazywania informacji 
do wielu ludzi. Bardzo istotna jest w niej też interaktywność, 
gdyż każdy może wrzucać swoje komentarze, pomysły, włą-
czać się w akcję i przekazywać ją dalej, a nie tylko być jej 
biernym obserwatorem – komentuje Maciej Gawlikowski. 

Jarosław Kajdański dodaje: – Wraz z innymi brałem 
udział w spontanicznej akcji „Solidarni z Ukrainą”, przeciw-
ko krwawej pacyfi kacji Euromajdanu. Protest z Facebooka 
przeniósł się także pod pomnik Adama Mickiewicza. Byłem 
zdziwiony zajadłością trollerów, których bezsensowne, ją-
trzące wpisy musieli usuwać organizatorzy. Jeden z trollów 
przyznawał się na swoim profi lu, że jest byłym pracownikiem 
FSB (FSB, następca sowieckiego KGB – przyp. red.).

Kultura czynnego uczestnictwa w sieci
– Myślę, że „środowisko” Web 2.0 (w odróżnieniu od 

Web 1.0), czyli kultura czynnego uczestnictwa w sieci, 
a nie tylko przeglądania stron www, daje ogromne moż-
liwości w wyrażaniu (nierzadko zupełnie anonimowo) 
swoich uczuć i opinii na każdy temat, w epatowaniu swo-
ją osobowością – mówi Stella Strzemecka. W swojej 
pracy naukowej analizowała między innymi treści ko-
mentarzy on-line pod artykułami dotyczącymi polskich 
„matek – zabójczyń”. Większość internautów dawała 
w nich upust swojej złości i domagała się surowych kar 
dla przestępczyń. – W oparciu o rezultaty przeprowadzo-
nych badań można przyjąć, że zarówno ilość, jak i treść 
komentarzy pod internetowymi artykułami na temat pol-
skich „matek – zabójczyń” stanowi element społecznego 
odwetu. Wśród wszystkich poddanych analizie wypowie-
dzi dominują te o wydźwięku negatywnym, nawołujące do 
egzekucji – wyjaśnia badaczka.

Nie ulega wątpliwości, że rozwój Internetu daje dużo 
większe możliwości wyrażania swoich emocji i dzielenia 
się opiniami, niż miało to miejsce jeszcze kilka lat temu. 
Jak większość nowych technologii, niesie on jednak ze 
sobą również zagrożenia. W związku z tym każdy z użyt-
kowników staje przed sporym wyzwaniem, aby znaleźć 
złoty środek, dzięki któremu korzystanie z portali spo-
łecznościowych będzie jemu samemu, a może i większej 
części społeczeństwa, przynosiło korzyści, a przy tym ni-
kogo nie uczyni ofi arą.

BARBARA BĄCZEK

Hejting i trolling w Internecie

na posesji spali trochę liści na jesieni i zapłaci za to nie-
małą grzywnę. Proszę o interwencję – pisze Czytelniczka.

Sygnalizowaliśmy karkołomne dziury w studzien-
kach telekomunikacyjnych wzdłuż ul. Stojałowskie-
go. Ostatnio są one naprawiane – dziękuje Czytelnik 
z os. Kurdwanów Nowy.

Przy ul. Spółdzielców 
szykuje się duża zmiana: 
w miejsce wyburzonego 
pawilonu, który od lat 
mieścił aptekę, powstanie 
nowy obiekt. 

Aleja starych, okrutnie 
nadpalonych wierzb przy 
ul. Ratajskiej w Łagiew-
nikach, w okolicy Sank-
tuarium Bożego Miło-
sierdzia. Wierzba dawniej 
była symbolem polskiego 
krajobrazu. Teraz mamy takie symbole, jakie czasy.

Odnotowujemy nowe nasadzenia drzew: przy ul. He-
ila i ul. Stojałowskiego (na zdjęciach). Miłe dla oka i dla 

 komfortu życia mieszkańców są także osiedlowe rabaty, jak 
ten przy ul. Heila oraz przy pawilonie przy ul. Łużyckiej.
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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

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

Nie zaśmiecać 
wycieraczek!!!

Masz się reklamować 
w „Wiadomościach” !!!

wiadomosci.krakow@wp.pl

CITO−TESTCITO−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.

ARCUS
CENTRUM MEDYCZNO-REHABILTACYJNE

Kurdwanów 
ul. Wysłouchów 51

601 95 65 25mgr fi zjoterapii 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

zakres:
• hydraulika
• malowanie
• tapetowanie
• fl izowanie
• ocieplanie budynków
• ocieplanie ławic
• elektryka
• szpachlowanie

USŁUGI 
REMONTOWO 
BUDOWLANE 

Osoby zainteresowane 
proszę o kontakt 

515 199 524
jacekdomek1977@wp.pl

Stomatologia dzieci ca

wizyty adaptacyjne
wype nienia w z bach mlecznych i sta ych
lakowanie i smakowe lakierowanie

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

UŚMIECHNIĘTE WAKACJE
Zaczynamy czuć powiew wakacji, a w głowie powstają 
plany, jak ten czas spędzić. O dzieci zawsze dbamy całym 
sercem, szybko zauważamy, że jest przeziębione czy ma 
problem z brzuszkiem. Jest jednak coś, na czym bardzo nam 
zależy, a pojawienie się problemu często umyka uwadze. 
Są to zęby naszych pociech. 
Może warto sprawdzić i uzupełnić naszą wiedzę.

  MLECZAKI
To pierwsze ząbki, które pojawiają się ok. 6 m-ca życia, a zostają 
w buzi nawet do 12-13 roku życia!! Wbrew powszechej opinii są 
to zęby równie wartościowe, co zęby stałe. Są to zęby słabsze, 
więc próchnica postępuje znacznie szybciej. Dlatego też pierwsza 
wizyta kontrolna powinna być najpóźniej do 2. roku życia. 
Ważne jest też, by pierwsze spotkanie z dentystą nie było wtedy, 
gdy w buzi jest już jakiś problem – dziecko z bólem na pewno 
będzie niespokojne, co może spowodować później strach przed 
leczeniem. I pamiętajmy – zęby mleczne też trzeba leczyć!

 KRYTYCZNE 6 LAT I UZĘBIENIE MIESZANE
W tym okresie pojawiają się pierwsze zęby stałe – „szóstki”. 
Są to najważniejsze zęby w całej buzi, a często muszą być 
szybko leczone. Dlaczego? Rodzice często przegapiają moment 
pojawienia się nowego ząbka w buzi i niedoczyszczają tak 
głęboko. Tym bardziej, jeśli dziecko już samo czyści zęby. 
Sprzyjają temu też inne „popsute” mleczaki w buzi! Próchnica to 
zakaźna choroba bakteryjna. Takie niedopilnowane, nieleczone 
zęby zarażają kolejne i są dużym zagrożeniem dla pojawiających 
się stałych. Z tego względu konieczne jest szybkie leczenie 
uzębienia mieszanego. W tym okresie można też szybko wykryć 
i zacząć leczenie wielu wad ortodontycznych.

 STAŁE ZĘBY
Są to zęby na całe życie. Tu zazwyczaj najbardziej my i dzieci 
przykładamy się do czyszczenia i kontroli. Pamiętajmy więc, 
że to, co się z nimi stanie, będzie dawało efekty przez lata. 
Lepiej więc zapobiegać ubytkom, a leczenie podejmować jak 
najwcześniej. Jako dorośli sami czasem żałujemy, że dawniej 
nie było takiego leczenia lub że coś zaniedbaliśmy. Uniknijmy 
więc tego u naszych podopiecznych i zadbajmy, by wszelkie 
problemy pojawiły się jak najpóźniej. Nie narażajmy dzieci na 
konieczność usuwania bardzo zniszczonych ząbków, gdy na 
leczenie jest już za późno.

Warto więc skorzystać z odrobiny wolnego czasu 
i sprawdzić, czy u naszych pociech jest wszystko 
w porządku. Szczególnie, by jakiś bólowy problem nie 
zaskoczył nas na wakacjach i nie zepsuł całego wyjazdu. 
Poniżej podajemy też mały słowniczek zabiegów, o które często 
pytają rodzice:

Lakowanie – pokrywanie zagłębień w zębach na stałe 
specjalnym preparatem. Ma to na celu wygładzenie 
powierzchni zęba i ułatwienie oczyszczania, przez co zapobiega 
próchnicy. Wykonywane głównie w zębach stałych. 

Lakierowanie – smarowanie zębów warstwą preparatu o dużej 
zawartości fl uoru. Wzmacnia zęby, zapobiega próchnicy. 
Zarówno dla najmłodszych, jak i dorosłych.

Lapisowanie – impregnacja zęba zaatakowanego przez 
próchnicę związkami srebra. Zahamowuje postęp próchnicy. 
Stosowane dla zębów mlecznych w przypadku, gdy niemożliwe 
jest założenie wypełnienia – tzw. „plomby”.

Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę 
internetową www.dentamax.com.pl

ul. Nowosądecka 46, Kraków
Recepcja: 883 699 007, (12) 307 05 97

Godziny otwarcia: 
od poniedziałku do piątku: 9 - 22, sobota: 9 - 15

PROMOCJA!!!  • usuwanie kamienia i osadu ultradźwiękami – 100 zł 
• wybielanie zębów nakładkowe – 450 zł

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

zapraszamy

Wykonujemy okulary 

na NFZ

Specjalny RABAT 10%

OPTYK
Od pon. do pt. w godz. 10−18 

tel. 501 718 154
ul. Nowosądecka 31 

(obok apteki)

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

• Zatrudnię się jako opiekunka 
do starszej osoby. Doświadczenie, 
cierpliwość, referencje – 793 781 948
• 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
• Syntezator, fortepian i inne zajęcia 
muzyczne teoretyczne, lekcje 
indywidualne – 502 921 465
• Zamienię mieszkanie komunalne, 
po remoncie, 2 pokoje, kuchnia 
i łazienka (39 m kw.), na większe. 
Spłacę zadłużenie – 508 320 866
• Sprzedam mieszkanie w nowym 
bloku przy ul. Czarnogórskiej, 1 pokój 
z kuchnią (36 m kw.) + balkon 
– 514 432 100

Ogło sze nia drob ne 
e-mail: wiadomosci.krakow@wp.pl
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BAR MARATON
Walerego Sławka 10

(przy zajezdni MPK i ZIS)

Obiady na miejscu 
i na wynos, Catering

12 265 01 89
883 311 600

Napisz do nas
Wysyłamy cotygodniowe 

menu – prześlij e-mail:

newsletter@wtorek22.pl

www.barmaraton.pl
zamów online

ŻALUZJE
PIONOWE 

POZIOME 

ROLETKI

TEKSTYLNE

Produkcja 

 Montaż * Serwis

Kraków
 ul. Szczęśliwa 10
12 655 74 74

www.zalmax.plwww.zalmax.pl

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

pon. – pt. 8 – 17, sob. 9 – 13

NARZĘDZIA WARSZTATOWE
dla wszystkich

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

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

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

PRACE DYPLOMOWE 
MAGISTERSKIE LICE NCJACKIE i inne

WYDRUK I OPRAWA 

os. Kurdwanów Nowy, ul. Witosa 39 
(koło poczty) 502 34 86 84

 wysoka jakość! 
 krótki czas realizacji! 
 przystępna cena! KSERO

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

Ulotki wyrzucam, 
„Wiadomości” 

zostawiam

Reklama w wiadomościach: 
wiadomosci.krakow@wp.pl

Być albo 
nie być?

Nie tragizuj!

Reklama w wiadomościach: 
wiadomosci.krakow@wp.pl

prawdopodobnie NAJTAŃSZE 
UBEZPIECZENIA w Krakowie

Agencja Ubezpieczeniowa LIDER
ul. Białoruska 10 B 

(wejście przez sklep Kefi rek)
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, fi rmy, 
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
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– W listopadzie 2013 r. niemieckie media donosiły, że 
w domu Corneliusa Gurlitta znaleziono około 1,5 tys. 
obrazów, z czego ponad 500 może pochodzić z rabun-
ku wojennego. Społeczeństwo mogło być zaskoczone 
wiadomością, że Niemiec jest benefi cjentem II wojny 
światowej? Co dziś tzw. zwykły obywatel wie o historii 
XX wieku?

– W Niemczech debata historyczna o II wojnie świa-
towej toczy się i jest ważna. W szkołach, w mediach, 
w kulturze masowej ten temat się pojawia i jest moc-
no nagłośniony. Widać jednak wyraźne skupienie się 
na kilku punktach. Sprawa rabunków dzieł sztuki już 
dawno temu zniknęła z mediów. Ostatnio interesowa-
no się rabunkami, ale tymi, które uderzały w samych 
Niemców, a więc np. sowieckimi. Debaty o rabunkach 
niemieckich się nie toczą.

– Świadomość rabunków została wyparta?
– Świadomość działalności 

rabunkowej istnieje w niektó-
rych kręgach, ale z przestrzeni 
publicznej ten temat zniknął. 
Debata historyczna ogniskuje się bowiem głównie na 
sprawie Holokaustu. Polityka wobec Żydów jest szero-
ko omawiana, ale już los Polaków, polityka okupacyjna 
na terenie Polski jest bardzo mało znana. W masowej 
świadomości ten temat nie istnieje. Wszystko przykry-
wa  Holokaust. Debata o Polakach i niemieckiej oku-
pacji również przyjmuje postać rozmów o Holokauście, 
np. o roli Polaków.

– Takie debaty toczą się w Niemczech? To musi wy-
woływać sprzeciw Polski.

– Debaty o tym, czy Polacy pomagali czy nie poma-
gali, się toczą. W ostatnich latach najwięcej miejsca 
poświęcono zbrodni w Jedwabnem. Przy tej okazji po-
jawiają się nawet porównania kłamstwa katyńskiego do 
kłamstwa jedwabieńskiego. Niemcy przedstawiają się 
jako ofi ary zakłamań i fałszywych oskarżeń. W kraju pa-
nuje przekonanie, że Polacy muszą w końcu pożegnać 
się z mitem ofi ar.

– Od kiedy takie przekonanie panuje w Niemczech? 
To kwestia ostatniego czasu?

– To widoczne jest już od lat. To nie jest sprawa 
obecnej dekady. Gdy zacząłem mieszkać w Niemczech, 
bardzo szybko zacząłem się stykać z tym tematem. 
Niemcy uważają, że Polacy postrzegają się niesłusznie 
jako ofi ary od XIX wieku i muszą sami zmierzyć się 
z przeszłością.

– Niemcy chcą nas uczyć rozliczania się?
– Polityka historyczna przekonuje, że Niemcy rozli-

czyli się naprawdę ze swoją historią, a Polacy powinni 
brać z nich przykład. Niemcy widzą siebie jako wzorzec. 
To jeden z silnych nurtów w niemieckiej narracji, choć 
nie do końca prawdziwy.

– Jako naukowiec spotyka Pan się również z niemiec-
kimi elitami akademickimi, historykami itd. Dominu-
jący nurt niemieckiej polityki historycznej wywołuje 
sprzeciw tych środowisk?

– Odpowiem, opisując historię 
z 2000 r. Wtedy zorganizowano 
konferencję w Dachau na temat 
Holokaustu. Występowali na niej 
profesorowie przekonani, że Holo-
kaust był dziełem europejskim pod 
przywództwem Niemiec.

– Europejskim? Czyli odpowiedzialność nie spada 
na Niemców...

– Cała Europa brała w tym udział, więc cała Euro-
pa powinna się rozliczyć. Co więcej, tylko Niemcy – jak 
mówi ich polityka historyczna – rozliczyli się z przeszło-
ścią. Teraz więc czas na innych. To przekonanie o roz-
liczeniach z historią, ta wizja historii weszły znacznie 
głębiej w niemieckie społeczeństwo niż nam się zdaje. 
Debata jest wypaczona.

– Wypaczona na niekorzyść Polski? Z czego to wy-
nika?

– Tak było zawsze, ale przechodziło różne fazy. Tema-
tem numer jeden niedługo po wojnie była sprawa wypę-
dzeń. Wtedy Polacy byli sprawcami, a temat Holokaustu 
i niemieckiej okupacji nie istniał. Debata skupiała się na 
wypędzeniach, na przekonywaniu, że to Polacy są winni, 
że zabrali niemieckie ziemie. Negatywny obraz Polaków 
był obecny w niemieckim przekazie zawsze, zmieniał się 
jedynie kontekst. W latach 60. tematem były rozliczenia 
wojenne, ale zaczęto wtedy już mówić o nazistach. Po-
jawił się również temat Holokaustu, ale w ramach niego 
Polacy jeszcze nie istnieli. Dopiero potem zaczęto mó-
wić, że Polacy przyglądali się bezczynnie eksterminacji 
Żydów, albo... brali w niej udział.

– Przecież opór polskiego społeczeństwa, skala po-
mocy Żydom była ogromna. Świadczą o tym choćby 
tytuły Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata, którymi 

w głównej mierze odznaczono Polaków, czy opracowa-
nia naukowe dotyczące skali pomocy Żydom...

– Jednak Niemcy mówią o tej sprawie inaczej. W la-
tach 90., gdy robiłem doktorat, to było już bardzo do-
brze widoczne. Niemieccy historycy nie rozumieli już 
wtedy specyfi ki sytuacji w okupowanej Polsce. Według 
nich, Polacy są współodpowiedzialni za Holokaust, albo 
dali na niego milczącą zgodę. Naziści dokonali zbrodni, 
a Polacy się temu przyglądali i czerpali z tego korzyści. 
Dominująca część badaczy pomija w ogóle specyfi kę 
i dramaturgię sytuacji Polaków w czasie wojny.

– Czyli winni są beznarodowościowi naziści oraz Po-
lacy. Zbrodniami niemieckimi 
udało się obarczyć beznarodo-
wych nazistów?

– To miało miejsce już 
dawno. Nie ma żadnych dowodów, ale wydaje się, że 
to zjawisko zostało przeprowadzone celowo. Efektem 
jest przekonanie, że wirtualny „nazista” to nie musi być 
Niemiec. Taki jest przekaz ostatnich lat. Ostatnim rze-
komym nazistą, jaki został skazany w Niemczech, zgod-
nie z dominującym przekazem, był Ukrainiec. Ukra-
iniec mógł być nazistą, każdy mógł być.

– Znów wracamy do europejskiej odpowiedzialności.
– Wedle tego rozumowania to jest odpowiedzialność 

europejska. A każdy europejczyk mógł być nazistą. To 
jest oczywiście kłamstwo, ponieważ bycie nazistą ozna-
czało bycie członkiem NSDAP. A tam przyjmowano je-
dynie etnicznych Niemców. Nie 
było innej możliwości, chyba że 
ktoś był naturalizowany za życia 
i stał się Niemcem.

– Ostatnim skazańcem, 
o którym Pan wspomina, był jak rozumiem Iwan 
 Demianiuk, który został skazany jako strażnik w nie-
mieckim obozie zagłady. 

– W powszechnej świadomości on jest ostatnim ska-
zanym nazistą. Tymczasem on nie był nigdy naturalizo-
wany, pozostał Ukraińcem. On nie mógłby być nazistą. 
Jego proces był ciekawy również z innego powodu. Po 
raz pierwszy w historii zastosowano inne zasady sądze-
nia zbrodniarzy wojennych niż w sprawach dotyczących 
Niemców. Do tej pory Niemcy skazywali zbrodniarzy 
jedynie, gdy udało się im udowodnić konkretną zbrod-
nię. Dodatkowo musiała być popełniona nie z rozkazu, 
ale z woli sądzonego. W przypadku Demianiuka było 
inaczej. Tu wystarczyła przynależność do zbrodniczej 
organizacji. Jeśli przyjąć taki sposób działania, w Niem-
czech wciąż żyją tysiące ludzi, których należy skazać. 
I to należałoby zrobić. Inaczej mówienie o niemieckich 
rozliczeniach jest manipulacją.

– Dlaczego tym ludziom pozwala się na bezkarność?
– Być może wynika to 

z faktu, że ludzie prowa-
dzący procesy, ścigający 
zbrodniarzy należą już 
do pokolenia wycho-
wanego na tej polityce 

historycznej, o której mówiłem. Oni są przekonani, że 
Niemcy już się rozliczyli, a teraz czas na innych.

– Innych czyli kogo – ich zdaniem – poza nami?
– Przede wszystkim chodzi o narody z Europy Środ-

kowej. Niemcy są najbardziej aktywni wobec Polaków. 
Oni skupiają się nie na krajach Zachodu, ale na pań-
stwach wschodnich.

– Na Rosji również?
– W stosunku do Rosjan zachowują się inaczej. Mają 

wobec nich pewien kompleks. Zajmują się narodami ży-
jącymi pomiędzy Niemcami a Rosją. Te kraje, te społe-
czeństwa Niemcy chcą pouczać. Te kraje mają się rozli-
czyć z przeszłości.

– Dlaczego narody wschodnie 
są na niemieckim celowniku? 
Z czego to wynika?

– To wynika z poczucia wyż-
szości. Jednak winę za to pono-
szą również w pewnym stopniu 
same kraje Europy Środkowej. 
Przecież Francuzi nie pozwoliliby Niemcom na po-
uczanie się. Oni mają silną politykę historyczną i dali-
by jednoznaczny odpór niemieckim tezom. Natomiast 
w Polsce, na Białorusi, Ukrainie itd. nie ma polityki 
historycznej, nie ma przekonania, że ona jest niezwykle 
istotna dla prestiżu państwa i jego wizerunku. Można 
nawet powiedzieć przesadnie, że sukces niemieckiej 
polityki historycznej widać najlepiej właśnie w Polsce. 

Niemcy swoją polityką historyczną skolonizowali Pol-
skę, narzucili jej swój dyskurs.

– Widząc, jak TVP promuje fi lm „Nasze matki, nasi 
ojcowie”, który prezentuje niemiecki, tendencyjny 
punkt widzenia, trudno się z Panem nie zgodzić. Pyta-
nie, w jaki sposób Niemcom  udała się ta kolonizacja?

– Dzięki wspieraniu odpowiednich grup, ludzi, a tak-
że projektów naukowych. Niemcy z jednej strony dys-
kredytują tych, którzy prezentują polski punkt widze-
nia, wskazując, że to przykład niechęci do rozliczenia 
się z historią, a z drugiej strony szukają takich ludzi, 
którzy promują niemieckie spojrzenie. I z takimi ludźmi 
w Niemczech się debatuje.

– Polacy są w ten sposób korumpowani mentalnie?
– Oni mają interes, żeby występować w takich deba-

tach. Wiedzą, że mają szanse na stypendium, czy choćby 
zaproszenie na wykłady i konferencje. Część Polaków 
chce mówić to, co Niemcy chcą słyszeć i czerpie z tego 
zyski. Jeśli Polak chciałby otrzymać w Niemczech jakiś 
grant naukowy, to najlepiej, by badał polski antysemi-
tyzm. Jest niemal pewne, że na badania dotyczące anty-
semityzmu Polaków, czy ich braku chęci do rozliczenia 
się z przeszłością znajdą się pieniądze. Niemcy byliby 
zdaje się skłonni sfi nansować badania antysemityzmu 
Polaków w każdej wiosce w kraju. Na to pieniądze by 
się znalazły. Sądzę natomiast, że na badania czy pracę 
naukową, dotyczącą Polaków ratujących Żydów, nikt 
pieniędzy by nie dostał.

– Są odgórne wytyczne 
w tej sprawie?

– Tu nie chodzi już o to, 
że Berlin czegoś zakazał czy 
coś nakazał. Udało się przez 

lata wychować ludzi, którzy mają taką mentalność. Oni 
wiedzą, jak mają myśleć i jakie decyzje podejmować. 
Oni nie potrzebują już wytycznych, nakazów i zakazów. 
Niemcy przekonali wszystkich, w tym i siebie, że po 
1945 r. rozliczyli się wzorcowo z historii, stworzyli mo-
delową demokrację i mogą być przykładem dla wszyst-
kich.

– Skoro całe państwo niemieckie oraz jego elity pro-
wadzą politykę historyczną, promującą fałszywy punkt 
widzenia oraz niekorzystny dla Polaków sposób patrze-
nia na II wojnę światową, to co Polska powinna w tej 
sytuacji zrobić? Jaka powinna być nasza odpowiedź?

– Polska powinna przede wszystkim przeprowadzić 
analizę stanu polityki historycznej. On jest fatalny. 
W wieku XX w Polsce ścierały się dwa zbrodnicze syste-
my, narodowosocjalistyczny i komunistyczny. Na Pola-
kach dokonywano największych zbrodni. Polacy muszą 
sobie zdawać sprawę, pod jakimi obecnie są wpływami. 
Z jednej strony mamy neosowiecką politykę Rosji, 
a z drugiej silną politykę historyczną Niemiec. Każda 
ze stron jest zainteresowana, by Polskę przedstawić 
w sposób negatywny. Dużą rolę pełni tu również stro-
na żydowska, która ma skłonność do debatowania nad 
polską odpowiedzialnością za Holokaust. Mamy więc 
globalną dyskusję o Polakach i naszej odpowiedzialno-
ści za zbrodnie. Musimy sobie z tego zdawać sprawę, że 
coś jest nie tak.

– To zależy od nas? Na ile odpowiedzialne za to są 
działania państwa polskiego?

– Musimy zacząć budować nasze działania od pod-
staw. Nie możemy sobie pozwolić na hurrapatriotyzm. 
Jeśli zaczniemy mówić jedynie, że Polacy byli bohater-
scy, że mają same chwalebne karty w przeszłości, to bę-
dziemy na straconej pozycji. Nasze stanowisko zostanie 
odrzucone. Musimy rzetelnie i skrupulatnie naświetlać 
fakty, podważać przekłamania innych. Historia i losy 
Polski są tak zakłamane, że siła suchych faktów w tej 
sprawie jest duża. Nie możemy odpuszczać tych tema-

tów, np. reagując na każde 
używanie zwrotu „polskie 
obozy zagłady”. Ta sprawa 
jest skandaliczna. Co cieka-
we, jedynie wobec obozów 
działających na terenie oku-
powanej przez Niemców Pol-

ski używa się pojęcia geografi cznego.
– Popiera Pan kierowanie spraw „polskich obozów” 

do sądów? W toku jest kilka procesów dotyczących uży-
wania tego sformułowania.

– Tu nie chodzi o pozwy, ale raczej o kampanię me-
dialną, o nagłośnienie faktów. Trzeba w ten sposób 
obnażyć niemieckie zakłamanie. Polska polityka histo-
ryczna powinna pokazywać, że jesteśmy ofi arami, choć 

NIEMCY SKOLONIZOWALI POLSKĘ
Z prof. BOGDANEM MUSIAŁEM rozmawia Stanisław Żaryn 
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były również w naszej historii negatywne postaci. Był 
Bierut, Berman, Gomułka, którzy brali udział w zbrod-
niach, byli szmalcownicy itd. I ich należy rozliczyć. 
Jednak to nie Polska jest odpowiedzialna za zbrodnie 
wojenne. Według prawa międzynarodowego za te dzia-
łania odpowiedzialność ponoszą Niemcy. To państwo 
niemieckie panowało na ziemiach polskich. Ono było 
uznawane przez opinię międzynarodową. Przecież 
 Hitler doszedł do władzy w wyniku wyborów.

– O tym również niestety trzeba przypominać.
– Polska musi konsekwentnie przypominać o takich 

faktach i punktować przekłamania. Musi również dbać 
o politykę grantową. Nie można dotować takich ludzi 
jak Jan Gross czy Jan Grabowski, ponieważ oni są nie-
poważni, są w stanie napisać i „udowodnić” wszystko. 
To nie są badacze. Takich ludzi nie można wspierać, 
trzeba wspierać tych, którzy spełniają standardy na-
ukowe. Nie można dawać pieniędzy również na takie 
produkcje, jak fi lm „Pokłosie”. Dotowanie tego obrazu 
to skandal.

– W Polsce wszystko jednak dzieje się dokładnie na 
odwrót. Jak Pan to ocenia?

– Włosy dęba stają, gdy widzimy, co dzieje się w kra-
ju. Nie ma spójnej polityki historycznej. Jest bezhołowie. 
Trzeba zastanowić się, co jest w interesie państwa pol-
skiego i nie fałszując historii prowadzić politykę histo-
ryczną. Jak mówiłem, siła samych faktów jest na tyle duża, 
że promując je, zniszczymy kolejne antypolskie mity.

– Istotnie, mamy przewagę – nie musimy kłamać. 
W Niemczech dokonano rzeczywistego rozliczenia okre-
su nazistowskiego? Kto budował niemiecką demokrację?

– Budowali ją naziści. Adenauer oczywiście nie był 
nazistą, ale korpus urzędniczy miał nazistowskie ko-
rzenie. W Niemczech doszło do skazania paru tysięcy 
osób, ale w obliczu ogromu zbrodni to mały ułamek. 
Przecież w czasie wojny Niemcy wymordowali kilka 
milionów ludzi, zajmowały się tym całe struktury. Mó-
wienie, że Niemcy modelowo rozliczyli się z przeszło-
ścią, jest nadużyciem. Ogromna większość zbrodniarzy 
nie została pociągnięta do odpowiedzialności. Sądzę, 
że ponad 90 proc. nazistów nie zostało rozliczonych.

– Kto stoi za tą bezkarnością?
– Sędziami w wielu procesach byli ludzie przejęci 

z III Rzeszy. Oni wynajdywali wiele kruczków praw-
nych, by swoich kolegów nie skazywać.

– Zatem Niemcy się nie rozliczyli?
– Prawdziwego rozliczenia nie było. Jeśli obecnie 

państwo zaczęłoby tych starych nazistów sądzić i skazy-
wać, na tej samej zasadzie co Demianiuka, to można 
byłoby mówić o rozliczaniu się.

– Niemcy wypłaciły odszkodowania za zniszczenia 
wojenne? Może uregulowanie fi nansowe wojennych 
krzywd sprawia, że uznają oni, że mogą prowadzić taką 
politykę historyczną?

– Niemcy wypłacili duże kwoty lobby żydowskiemu. 
W ten sposób odkupiono winy wobec Żydów i Izra-
ela. Dzięki temu lobby żydowskie jest mniej ofensyw-
ne w stosunku do Niemiec. Polska im nie płaciła, więc 
oni atakują bardziej Polaków niż Niemców. Niektóre 
wydarzenia medialne mają związek właśnie z rozlicze-
niami fi nansowymi. Takie same akcje przeprowadzano 
również np. wobec Szwajcarii. Oni również wykupili się 
i mają spokój.

– Lech Kaczyński, jeszcze jako prezydent Warsza-
wy, wysłał do Berlina rozliczenie wojennych zniszczeń, 
jakich dokonano w polskiej stolicy. Wyliczono wtedy, 
że zniszczenia mienia to ok. 46 mld dolarów. Niemcy 
z nami się rozliczyły?

– Właściwie nie zapłaciły Polsce żadnych odszkodo-
wań. Wpłaciły jakieś skromne sumy, płaciły indywidu-
alnie robotnikom przymusowym. To jednak wszystko. 
Państwo nie zapłaciło wiele, głównie przez Stalina. 
W 1954 r. uznano, że polski rząd zrzekł się wszelkich 
odszkodowań, co jest bzdurą. To nie był polski rząd, ale 
sowieccy namiestnicy. Na Kremlu podjęto decyzję, żeby 
odpuścić Niemcom odszkodowania.

– Wyobraża Pan sobie powrót do debaty o nich?
– Była taka próba, ale rozmowa na ten temat została 

zagłuszona. Szybko pojawili się tacy, którzy uderzyli w te 
same tony, co zwykle. Obecnie debata zaczyna przybie-
rać inną formę. W Niemczech rozmawia się o tym, czy 
i ile Polacy powinni płacić za majątek poniemiecki. Nie-
stety pozwalamy sobie narzucać tematy i rozmowy.

Rozmawiał: Stanisław Żaryn
Bogdan Musiał – prof. UKSW, polski i niemiecki 

 historyk specjalizujący się w badaniu dziejów Niemiec, 
Polski i Rosji w XX wieku, zwłaszcza w okresie 

II wojny światowej i w latach międzywojennych.
[rozmowa ukazała się w miesięczniku 

„wSieci Historii”  – nr 1 (08), styczeń 2014]

Należy do grona bodaj najstarszych mieszkańców 
Kurdwanowa. Chociaż to nie wiek, ale pasja JÓZEFA 
KWOLKA zasługuje na zainteresowanie oraz uznanie.

Niewyglądający na swoje ponad 90 lat mężczyzna jest 
emerytowanym księgowym piszącym wiersze. Dzieciń-
stwo i wczesną młodość pan Józef spędził na Kresach 
Wschodnich, w Zastawiu, w powiecie tarnopolskim. 
– Moi dziadkowie pochodzili z Komborni, tej samej, która 
znajduje się w tytule książki prof. Pigonia „Z Komborni 
w świat” – zwraca uwagę i wspomina: – Babcia marzyła, 
żebym został księdzem (śmiech), a ojciec był przysłowio-
wą „złotą rączką”. Budował piece, wykonywał meble oraz 
trudnił się tkactwem. Zrobił kurs, nauczył się pracować na 
krosnach żakardowskich, a potem skonstruował maszyn-
kę żakardowską, dzięki czemu produkowaliśmy ręczniki 
i obrusy. Piękne obrusy – podkreśla. 

Jak to było na Kresach?
Z dalszych wspomnień wynika, że ojcu pana Józefa 

zależało na kształceniu syna, który ukończył czterolet-
nią szkołę publiczną w Zastawiu. – Chciałem się dalej 
uczyć, ale w pobliżu nie było szkoły, więc przerabiałem 
materiał z danej klasy i w Tarnopolu zdawałem egzami-
ny eksternistycznie – wyjaśnia mój rozmówca. – W ten 
sposób ukończyłem klasę V, VI i VII szkoły powszechnej. 
Gdy byłem w VII klasie, ojciec musiał sprzedać pół morga 
ziemi, żeby opłacić nauczyciela, który mnie w domu do 
egzaminów przygotowywał.

Splot wydarzeń, otwartość na wyzwania, upór w szu-
kaniu miejsca na ziemi sprawiły, że Józef Kwolek zna-
lazł się wśród stypendystów Gimnazjum Kupieckiego 
w Rybniku. – Podanie o stypendium dla chłopców z Kre-
sów przysłał student, który mi dawał korepetycje – wspo-
mina pan księgowy. Dodaje, że o stypendia starało się 
26 chłopców, ale to on znalazł się wśród czterech wy-
branych szczęśliwców. W ten sposób w 1937 r. młody 
kresowiak zamieszkał w Rybniku i rozpoczął kolejny 
okres edukacji. I chociaż wybuch wojny przerwał na-
ukę, to zdobyta wiedza ułatwiła życie w okresie oku-
pacji sowieckiej i niemieckiej oraz start w powojennej 
rzeczywistości. 

Dlaczego został księgowym?
Młody Józef nie bał się roboty. Ciężko pracował 

w polu, ale też przy budowie torów kolejowych czy sku-
pie płodów rolnych. To w tym czasie poznał ukraińskie-
go księgowego, który mu zasugerował sposób na życie. – 
Ten mój szef, główny księgowy – wspomina mój rozmówca 
– kiedyś powiedział: „Wiesz Józek, gdy Czerwona Armia 
gdzieś wkracza, to się już nie cofa. Ja nie muszę należeć 
do partii, bo jestem księgowym. I ty tak zrób, jeśli chcesz 
zachować jakąś niezależność” . Wykonujący przez 52 lata 
zawód księgowego pan Józef przyznaje, że dobrze te sło-
wa zapamiętał i nie narzeka, iż skorzystał z owej rady.

Wojenne wspomnienia Józefa Kwolka to temat na 
osobny artykuł. Dość zaznaczyć, że za sprawą życzliwych 
ludzi znalazł się w Szafl arach, gdzie pracował w mle-
czarni i przeszedł drogę od fi zycznego pracownika do… 
księgowego. Po wojnie skończył szkołę, uzyskał świa-
dectwo dojrzałości, ożenił się, został ojcem. Zamieszkał 
na wiele lat w Zakopanem. – Jesteśmy 67 lat po ślubie 
– mówi z dumą. – Mamy 3 córki, z których najmłodsza 
mieszka w Krakowie, średnia – w Szwecji, a najstarsza 
w Legionowie. Wszystkie założyły rodziny, a ta najstarsza 
doczekała się już wnuka, więc jestem pradziadkiem.

Skąd pomysł na pisanie? 
Emerytowany księgowy przyznaje, że ten pomysł po-

jawił się w jego życiu przypadkowo. – To było 7  marca, 

ale roku nie pamiętam – wspomina. – Jako biegły re-
wident przebywałem w Tarnowie na badaniu bilansów. 
Wieczorem nie miałem co robić, więc napisałem wiersz. 
Autor recytuje go z pamięci: „Ewę stworzono z żebra 
Adama/ Wenus powstała znów z morskiej piany/ A na-
sza piękna współczesna Dama/ W sposób maluchom na-
wet dziś znany./ Bo czyżby Stwórcy się nie sprzykrzyło/ 
Z żeberek tworzyć wciąż nowe ciało/ A czy nas również 
to by bawiło/ I własne żebro tak podniecało…” Twórca 
kończy wiersz konkluzją: „Dlatego dzisiaj zakończmy 
z mitem/ Niech to normalne przyjście zostanie/ A że 
wzajemność potrzebna przy tym/ Niech wspólnym ce-
lem będzie kochanie.” 

Dodaje, że następnego dnia była akademia z okazji 
Święta Kobiet, gdzie przeczytał wiersz, który wzbudził 
powszechną wesołość zebranych. 

Dziś Józef Kwolek ma na swym koncie siedem, wła-
snym sumptem wydanych tomików. Są to: „Moje wier-
sze”(2000), „Wspomnienia ze Wschodu”, „Pamiętnik 
księgowego”, „Fraszki”, „Satyra, fraszki i humoreski”, 
„Zauroczenie psychiką ludzką” i „Zauroczenia skoja-
rzeniami” (2013). Pisaniu poświęca wolny czas. Z lek-
tury dwóch ostatnich tomików wynika, że w utworach 
zawiera spostrzeżenia, uwagi na temat współczesnego 
życia, spraw codziennych oraz tych ponadczasowych, 
uniwersalnych. – Moje wiersze mają rytm i rym – podkre-
śla. – Każdy wers ma 10 sylab, po pięciu następuje śred-
niówka, a po dziesięciu – rym. W danej strofi e pierwszy 
wers rymuje się z trzecim, a drugi – z czwartym. Zapewnia, 
że nigdy nie uczył się pisania wierszy. – Nie wiem, skąd 
mi to przyszło – wyznaje. – Zrealizowany temat analizuję. 
Informację czerpię z obserwacji, książek, w tym również 
z encyklopedii. 

Jak się ocenia?
Twórca ma gotowe do publikacji kolejne teksty: wier-

sze, w których w zabawny sposób przybliża i tłumaczy 
dzieciom otaczający świat oraz legendy i baśnie krakow-
skie. W ostatnim tomiku, w wierszowanym „Wstępie” 
charakteryzuje swą twórczość, oceniając kolejne publika-
cje: – Najsłabszy jednak to był z nich pierwszy. Przyznaje, 
że zawarte w nim wspomnienia sprzed lat nie zachwycały 
czytelników. – Później pisałem o mitologii... Podkreśla, 
że bawi i interesuje go „psychika ludzka”. Zaczął pisać 
fraszki, jak ta: „Chociaż na głowie całkiem łysawo/ Bo-
wiem fi zyczna starość nadchodzi/ Z przekory piszę wciąż 
kędzierzawo/ Może się stylem dusza odmłodzi”.

I to fraszki zajmują poczesne miejsce w jego twórczości. 
Są szczególnie warte uwagi. Gdy pytam, skąd umiłowanie 
tego gatunku, autor odpowiada: „Choć zwykle uśmiech 
nic nie kosztuje/ Może dostarczyć innym radości./ U nas 
tym gestem się nie szafuje/ Wskutek bezwzględnej dziś 
oszczędności”. W VII tomiku, w wierszu pt. „Fraszki” 
znalazłam kolejny wywód na ten temat: „Nie wszyscy bo-
wiem tak dostrzegają/ Różne odmiany ludzkiej słabości/ 
Które autorzy w siebie wchłaniają/ I przekazują w formie 
twórczości/ Którą chcą bawić swych czytelników/ Przez to 
wprowadzać w lepsze nastroje/ Rozśmieszać nawet i po-
nuraków/ Często ukrytych w skorupy swoje”.

Nastrój radości towarzyszy też twórcy – pogodnemu 
człowiekowi, który potrafi  godzinami opowiadać (ze 
szczegółami) historie sprzed lat. Najwyraźniej pisanie 
ma wpływ na dobrą formę i fi zyczną, i psychiczną. A gdy 
pytam fraszkopisarza, uważnego obserwatora otaczają-
cego go świata, po co tworzy wiersze, po co je wyda-
je, on z rozbrajającą szczerością wyznaje: – Piszę dla 
przyjemności. To dla mnie radość, satysfakcja, gdy wiersz 
układa się w logiczną i rytmiczną całość i jeszcze na doda-
tek niesie warte zapamiętania treści. 

Tekst i fot. 
MARIA FORTUNA-SUDOR  

Fraszkopisarz z Kurdwanowa, 
czyli „kędzierzawe pisanie”

Podgórska Biblioteka Publiczna – fi lia 16 przy 
ul. L. Teligi 24 na os. Nowy Prokocim – zaprasza na wy-
stawę malarską Edwarda Dudy pt. „Z natury malowane”. 
Twórca prezentowanych prac jest amatorem – samo-
ukiem, autorem nieprzeciętnym i niekonwencjonalnym, 
który tworzy ze wszystkiego i na wszystkim, co natura 
dała: deskach, sklejkach, fornirach, korach itp. Miesz-
ka na os. Kliny, przedstawialiśmy go na naszych łamach 
w listopadzie 2009 r. (www.wiadomoscipodgorze.pl). 
Jego prace można zobaczyć na stronie: www.eduda.eu

Wystawę można oglądać do 29 maja w godzinach 
otwarcia biblioteki. Zapraszamy.

Z natury malowane
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„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 wykwalifi kowanej 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  ZAPEWNIAPRZEDSZKOLE  ZAPEWNIA
• Najlepsze  warunki!
• piękny i nowoczesny dom wraz z dużym ogrodem,
•  przestronne sale edukacyjno - zabawowe przystosowane dla 

odpowiednich grup wiekowych dzieci
• najwyższej klasy wyposażenie, zabawki i pomoce dydaktyczne
• 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.

•  Badania psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne wraz 
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)
• Wycieczki, imprezy kulturalne, bale, teatrzyki
• Domową atmosferę - fachową kadrę
•  Odpisy stawki żywieniowej dziennej podczas zgłoszonych 

nieobecności dziecka w przedszkolu
• Wysoki poziom oceny Małopolskiego Kuratora Oświaty
•  Zawsze dwóch wychowawców w grupie, w grupach 

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 fi zyczny, emocjonalny, społeczny 
i umysłowy dziecka.

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

PRZEDSZKOLE  

ZAPRASZA DZIECI W WIEKU 2,5 – 6 LAT
OD PON. DO PT. W GODZ. 7 – 17.30

„RADOŚĆ” dom 
z ogrodem

CZESNE 380 ZŁ 

Możliwość zapisu w niepełnym wymiarze godzin. 
Zajęcia adaptacyjne bezpłatne 1 tydzień

tradycja od 
1995 r.

WOLA DUCHACKA, UL. KLONOWICA 17C
TEL. 12 68 55 223

DRUGA PLACÓWKA: UL. RACŁAWICKA 57
TEL 12 633 38 60

e-mail: przedszkoleradosc@op.pl
www.przedszkole-radosc.com

OFERUJEMY:
realizacje podstawy programowej, 

zajęcia dodatkowe, takie jak: 
taniec, j. angielski, rytmika, 

gimnastyka rozwojowo-korekcyjna,  
religia, warsztaty plastyczne, 

warsztaty kulinarne

REFERENDOMANIA. Przed nami referendum. Swoje 
zdanie mam, ale go nie podam, przez nadmuchaną bram-
kę na Plantach koło dworca przechodzić nie będę, bo 
jedna z odpowiedzi wymusza zejście bokiem na trawnik, 
a ja trawników z zasady nie depczę... Dlaczego wciąż nas 
pytają, udają, że to ma dla nich jakieś znacznie, a później 
zaklinają rzeczywistość i przekonują w zaparte, że mają 
rację. To jest jakaś parodia demokracji, nie zamawiany 
spektakl na mój koszt. Przy tym korycie publicznych pie-
niędzy pasą się sztaby ludzi. Dzisiaj najwięcej zarabia się 
na społecznych manipulacjach, na kreowaniu zachowań 
i wymyślonych wizerunków, a wszystko po to, aby popra-
wić sondaże. W w rezultacie, aby zachować władze, wpły-
wy i pieniądze... Jednym z przykładów takiej socjotechniki 
było wzbudzenie strachu przed wojną z Rosją. Takim stra-
chem można manipulować, coś dla siebie wygrać. Jeśli 
wybieramy władze, to po to, aby wiedziały w każdej sytu-
acji, co mają zrobić. Chyba że są to niedojrzali i niekom-
petentni nieudacznicy, którzy boją się odpowiedzialności. 
I miotają się między butą a własnym strachem.
SIEMA NA WAWELU. Rokrocznie miałem zaszczyt 
uczestniczyć na Wawelu w uroczystości wręczania reak-
tywowanej Nagrody im. Erazma i Anny Jerzmanowskich. 
Od lat jestem hołdownikiem wybitnego patrona tej na-
grody, poza tym ujmowała mnie konserwatywna tradycja 
oraz (tak rzadkie dzisiaj) elegancja, poziom i snobistycz-
na oprawa. Nagroda, ze względu na jej wartość i pre-
stiż, zwana „polskim Noblem”, była wręczana w latach 
 1915-1938. Ustanowił ją w 1909 r. zapisem testamento-
wym na rzecz Akademii Umiejętności w Krakowie Erazm 
Józef Jerzmanowski – powstaniec styczniowy, emigrant, 
wynalazca i przedsiębiorca, który zdobył fortunę „oświe-
tlając Amerykę”, a przy tym człowiek światły, wielki pa-
triota i fi lantrop, dobroczyńca Prokocimia. Nagrodę 
wartości ponad 1 mln ówczesnych koron (równowartość 
ok. 365 kg złota) zgodnie z zapisem „mógł otrzymać tylko 
Polak i katolik, pochodzący z przedrozbiorowych terenów 
Polski, naukowiec, twórca kultury lub społecznik”. Przed-
wojennymi laureatami tej nagrody byli m.in. ks. kardynał 
Adam Sapieha, Ignacy Paderewski i Henryk Sienkiewicz. 

Od 2009 r. nagroda (w wysokości 100 tys. zł) może być 
znowu przyznawana przez odrodzoną Polską Akademię 
Umiejętności, a jej sponsorem jest Sejmik Województwa 
Małopolskiego. W nowym otwarciu otrzymali ją m.in.
Janina Ochojska, prof. Adam Bielański, zaś w ub. roku 
prof. Andrzej Zoll. Zacne grono profesorów PAU oraz in-
nych członków kapituły w tym roku dało jednak zaskaku-
jący popis politycznej poprawności przyznając polskiego 
Nobla Jerzemu Owsiakowi... Szczególnie żal mi Towa-
rzystwa Przyjaciół Prokocimia, które tak walczyło o re-
aktywację Nagrody im. swojego patrona. Niemniej taką 
tendencję „upartyjnienia” nagrody, zawłaszczenia jej na 
użytek tych, którzy „dają pieniądze” – dało się już wcze-
śniej zauważyć. W tym roku na Wawel się nie wybrałem... 
Jestem za to podbudowany decyzją Senatu Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, któremu najwyraźniej próbowano wci-
snąć (w zamian za iluzje dotacji?) kandydaturę przewod-
niczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso 
do przyznania mu (w uznaniu jakich osiągnięć?) tytułu 
doktora honoris causa. Pomysł zablokowała jednak Rada 
Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. 
Podano argumenty, że Barroso promuje ideologię gender 
i jest byłym maoistą. W roku swojego jubileuszu 650-le-
cia UJ nie rozmienił na drobne swojej wielkiej tradycji, 
której fundamenty budowali m.in. Mikołaj Kopernik i św. 
Jan Paweł II. Jestem dumny z decyzji mojej krakowskiej 
 Almae Matris.
DO BRACI MOSKALI. Przydałby się prawdziwy 
wieszcz, który ponad granicami i politycznymi podzia-
łami słałby nośne apele solidarności do otumanionego 
i pognębionego narodu rosyjskiego, aby ten ocknął się 
z kolejnej niewoli. Tylko czy oni kiedykolwiek byli wolni? 
Na TVP Kultura obejrzałem porażający spektakl peters-
burskiego teatru „Życie i los” w reżyserii Lwa Dodina. 
Adaptacja jednej z najbardziej zakazanych w sowieckiej 
Rosji powieści autorstwa Wasilija Grossmana, opubliko-
wanej w Szwajcarii dopiero w 1984 r. ponad 20 lat po 
śmierci pisarza. Porównanie ideologii i totalitaryzmu 
nacjonalistycznego (nazizm) i internacjonalistycznego 
(komunizm) – wspólne korzenie, podobna nienawiść. 
I tak jak nazizm odbierał ludziom życie, tak komunizm 
odebrał ludziom życie i duszę. I robi to – w nowym wy-
daniu – nadal.

JAROSŁAW KAJDAŃSKI

Od redaktora

Trzy grosze


