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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
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Restauracja Konferencje i szkolenia Sale Bankietowe

Organizujemy  
Uroczystości Rodzinne

WESELA, chrzciny, 
bankiety firmowe i inne

Serdecznie zapraszamy!

Kraków-Wieliczka 
ul. Krakowska 14 c 

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

„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 

Koncepcja Parku Duchackiego ● Wizje Rynku Podgórskiego
Antysmogowa Rada ● Wyjątkowi artyści ● Poza poklaskiem

dobry WĘGIEL, tani KOKS
najlepszy EKOGROSZEK

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

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

WWW.OPALKRAKOW.PL

PRZYJEDŹ I SPRAWDŹ! ZAPRASZAMY!

Przyszłość Rynku Podgórskiego
Dyskusja o przyszłości Rynku Podgórskiego 

trwa od kilku lat. Choć nie ma jeszcze ostatecz-
nych decyzji co do wyglądu samej płyty tego re-
prezentacyjnego miejsca Podgórza, jesienią ub.r. 
rozpoczęły się pierwsze prace remontowe w pobli-
żu kamienic. 

Przez lata Rynek służył za parking oraz był pustą 
przestrzenią, na której „od wielkiego święta” odby-

wały się jakieś imprezy. Stowarzyszenie Podgorze.
pl dążyło do ożywienia tego miejsca. Przed kilku 
laty wymyślono Targi Rzeczy Wyjątkowych Made 
in Podgorze, które stały się cykliczną imprezą dzięki 
wsparciu kilku podgórskich rad dzielnic i sponsorów. 
W ub.r. siłami kilku organizacji zorganizowano trwa-
jący przez sezon letni sobotni Targ Pietruszkowy.

Cd. na str. 3

Planowanie  
Parku Duchackiego
Po 7 latach walk o Park Duchacki doczekaliśmy 

się jego projektu. Jest on opracowywany przez firmę 
Gajda – Architektura Krajobrazu na podstawie mate-
riałów źródłowych, zaleceń konserwatorów zabytków 
i przyrody, a także w ramach wieloetapowych konsul-
tacji społecznych.

Więcej na str. 2

Świętowali jubileusz
To było ich święto – 20 lat trwania warsztatów pla-

stycznych organizowanych  w Domu Kultury Spółdziel-
ni Mieszkaniowej „Nowy Bieżanów”.  

W czasie jubileuszowego spotkania cała grupa wystą-
piła w czarnych koszulkach z okolicznościowym białym 
nadrukiem. Autorem wyeksponowanego rysunku był je-
den z uczestników zajęć Radek Rupikowski. Uroczystość 
odbyła się 25 czerwca br. w sali widowiskowej bieżanow-
skiego Domu Kultury przy ul. Aleksandry. Na ścianach 
zostały wyeksponowane rysunki i obrazy jubilatów. – Te 
prace ukazują nasze uczucia – wyjaśniała zebranym 
Sylwia Tasiemska. – Gdy mamy zły dzień, to malujemy 
w ciemnych barwach, a jak radosny, dobry to powstają pra-
ce, w których jest dużo jasnych kolorów. Malując, wyraża-
my swe uczucia, nastroje i emocje.                 Cd. na str. 7
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Warsztaty 
Dnia 26 kwietnia br. odbyły się warsztaty dotyczą-

ce koncepcji zagospodarowania Parku Duchackiego. 
W warsztatach wzięły udział osoby zrekrutowane meto-
dą doboru celowego, czyli osoby związane emocjonalnie 
z miejscem – mieszkańcy Woli Duchackiej oraz  zaan-
gażowane w działalność związaną z przestrzenią parku.

W warsztatach wzięli udział m.in. przedstawiciele Sto-
warzyszenia Przyjaciół Woli Duchackiej, Rady Dzielnicy 
XI, Inwestora, Biura Miejskiego Architekta Krajobrazu 
Urzędu Miasta Krakowa, architekci krajobrazu oraz Za-
rządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu.

Warsztaty rozpoczęły się prezentacją dotyczącą ob-
szaru inwestycji. Następnie w 4 grupach roboczych 
poszukiwano tego, co warto zachować, w kontraście 
wobec tego, co zdecydowanie warto w parku zmienić. 
Kolejnym etapem  było wypracowanie pomysłów na za-
gospodarowanie parku (również w 4 grupach) oraz ich 
prezentacja wraz z dyskusją.

Analizując elementy, które należy zmienić w parku, 
wszystkie grupy podobnie wskazały, że park należy 
przede wszystkim oczyścić z samosiewów drzew i krze-
wów. Postulowane również było ograniczenia ruchu 
samochodowego na ul. Mochnackiego (w sąsiedztwie 
parku) oraz ograniczenia widoku na budynek zlokalizo-
wany przy parku od strony północnej.

Jako elementy najbardziej wartościowe wskazano 
układ wodny istniejący w parku, czyli staw oraz teren 
podmokły w miejscu dawnego stawu, a także istniejący 

starodrzew oraz „pół dziki” charakter niektórych części 
parku. Zwrócono uwagę na pozostałości zabudowań 
gospodarczych, spichlerza, dawnej wozowni oraz uczy-
telnienia osi pomiędzy starym dworem a zlokalizowaną 
poniżej groblą biegnącą pomiędzy stawami. 

Na tym etapie warsztatów pojawiły się również wska-
zówki dotyczące potrzeb przyszłych użytkowników par-
ku. Tu należy wymienić m.in. utworzenie polan, miejsc 
otwartych w parku, wprowadzenie elementów małej 
architektury, utworzenie parku w „duchu krajobrazo-
wym” czy lokalizacja parkingu na obrzeżach parku.

W kolejnej fazie warsztatów uczestnicy mogli wyka-
zać się kreatywnością. Pracując w tych samych grupach 
powstały cztery koncepcje zagospodarowania parku 
opracowane na podkładach mapowych. 

Trzeba zaznaczyć, że uczestnicy wykazali się ogrom-
nym zaangażowaniem i kreatywnością, co zaowocowało 
dużą ilością pomysłów. Dotyczyły one zarówno ogólnych 
założeń dla kompozycji parku, jak i bardzo szczegółowych 
rozwiązań. Przedstawiam kilka pomysłów z każdej grup:

Grupa 1: a/ nadanie parkowi „serca”, czegoś, co będzie 
zachęcać do wejścia do środka – taką rolę winny pełnić 
stary dwór i część stajni; b/ większe przestrzenie zielo-
ne, tarasowe, mniej drzew, tereny bardziej użytkowe; 
c/ aranżacja dzikiej enklawy, przekształcenie obecnego 
półwyspu w wyspę z ptactwem i roślinnością dziką; d/ za-
chowanie miejsc rezerwowych na krańcach parku, z prze-

znaczeniem na dalszy 
jego rozwój; e/ w sprawie 
adaptacji budynku: orga-
nizacja przestrzeni wie-
lofunkcyjnych, do wynaj-
mowania, aby budynek 
się sam spłacał i opłacał.

Grupa 2: a/ park o do-
minującej funkcji kra-
jobrazowo-historycznej, 
nacisk na zachowanie 
walorów krajobrazowych, 
historycznych, upamiętnienie miejsc, w których wydarzy-
ły się określone rzeczy, ale nie dążenie do ustanowienia 
skansenu, rezerwatu; b/ zachowanie stawu, zaś nad sta-
wem odtworzenie łąki kwietnej; c/ drugi staw nie odtwa-
rzany, zachowanie terenu podmokłego z drewnianym 
pomostem; d/ odtworzenie alei drzew prowadzącej do 
parku; e/ stary dwór – zachowanie wozowni, organizacja 
galerii, kawiarni, sali koncertowej, powiększonej o obec-
ne ruiny; f/ organizacja harcówki ze względu na fakt, że 
harcerstwo zakorzenione jest na Woli Duchackiej, stary 
dwór był kiedyś miejscem spotkań harcerzy, pan Sta-
nisław Bem i jego ojciec angażowali się w działalność 
harcerską, a szczep Swarożyca opiekuje się dworem od 
jakiegoś czasu.

Grupa 3: a/ uczytelnienie widoków – od strony dworu 
patrząc na staw i w drugą stronę – patrząc na spichlerz, 
który można byłoby przekształcić na miejsce zabaw dla 
dzieci, wykorzystywane kiedy pada deszcz, w formie 
nadbudowy, zadaszenia; b/ zorganizowanie w parku 
strefy rekreacji – krajobrazowego placu zabaw; c/ stara-
nia w kierunku wykupu terenu od prywatnych właścicie-
li, gdzie znajduje się jeden ze stawów; d/ uczytelnienie 
nieistniejącej zabudowy poprzez oczyszczenie terenu 
i wyeksponowanie, że ona tam kiedyś istniała, np. na 
wysokości podłoża, w formie dowodu historycznego; 
e/ stary dwór - remont budynku z myślą o użytkowaniu 
przez OKK Wola Duchacka Wschód.

Grupa 4: a/ odbudowa stawu i przywrócenie łąki 
i stawu o funkcji rekreacyjnej, przebudowa grobli; 
b/ w centralnej części parku: altana o funkcji sceny, 
nawiązująca do historycznego sadu, nasadzenia drzew 
owocowych; c/ przed dworem od strony północnej coś 
na kształt tarasu widokowego na stawy, z zaznaczoną 
osią, zewnętrzny plac mógłby pełnić funkcję kawiarnia-
ną (przy wozowni); d/ budynek - wozownia pod funkcję 
kawiarnianą, a stary dwór jako dom kultury, pracownia 
plastyczna, muzyczna, świetlica ogólnodostępna; spi-
chlerz odbudowany jako izba pamięci AK czy z historii 
dworu.

Do chwili obecnej 
Do chwili obecnej opracowywane zostały m.in. mapa 

sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych, 
szczegółowa inwentaryzacja drzewostanu oraz eksper-
tyza konstrukcyjna i mykologiczna starego dworu. 

Na bazie inwentaryzacji zieleni została opracowana 
analiza wiekowa drzew oraz waloryzacja drzewostanu, 
w której oceniono stan każdego z drzew pod kątem 

W opinii radnych Dzielnicy XI
1 lipca br. odbyło się posiedzenie Komisji Zieleni 

Rady Dzielnicy XI, na którym przedstawiciele firmy 
Gajda-Architektura Krajobrazu przedstawili zarys 
projektu Parku Duchackiego. 

Zasadniczo radnym projekt się spodobał, ale wnie-
śli szereg uwag z prośbą o ich uwzględnienie, m.in.: 
a/ umożliwienie dojazdu do dworu i przedszkola, ale 
zamknięcie ul. Estońskiej powyżej, aż do ul. Laszczki; 
b/ wjazdy dla osób na wózkach, w tym platforma umoż-
liwiająca wjazd na piętro starego dworu; c/ miejsca na 
stanowiska informacyjne, np. przy stawach, przy dworze; 
d/ wydzielone pomieszczenia w starym dworze dla OKK 
Wola Duchacka, Stowarzyszenia Przyjaciół Woli Du-
chackiej i Izby Pamięci.

Udało się zmieścić większość życzeń i uwag i podkre-
ślić walory Parku. Weryfikacja dendrologiczna wykazała, 
że na terenie Parku starodrzew stanowi tylko 11% drzew 
(a pomniki przyrody są poza Parkiem, koło przedszkola 
oraz na początku ul. Malborskiej). Jedną z prac funda-
mentalnych będzie odgrzybienie starego dworu.

Projekt wydaje się przyjazny, elegancki i funkcjonalny, 
trzeba mieć nadzieję, że takie też będzie jego wykonanie.

(KAJ)

Klucznicy Parku Duchackiego
9 maja AD 2014 w uroczystych 

okolicznościach KAPITUŁA RO-
DZINY BEMÓW wręczyła 8 oso-
bom duplikaty oryginalnego klucza do 
Starego Dworu w Parku Duchackim.

8 Klucznikami zostali miano-
wani (w kolejności alfabetycznej): 
GAWLIK Jaro, KAJDAŃSKI  
 Jarosław, KOŚMIDER Bogusław, 
 MAJCHROWSKI Jacek, POLAK 
Paulina, PRZEGONOWIE Marta 
i Wojciech, SYMOŁON Beata Anna, 
WOLNY Włodzimierz.

To zaszczyt i zobowiązanie. 

24 lipca o godz. 17 w Młodzieżowym Domu Kultury im. K.I. Gałczyńskiego przy ul. Beskidzkiej 30 odbędzie się otwarta publiczna debata  
nad projektem zagospodarowania Parku Duchackiego.  Przedstawiamy stan prac na koniec czerwca br.

PRACE NAD KONCEPCJĄ PARKU DUCHACKIEGO stanu zdrowotnego. Na bazie tych opracowań robimy 
szczegółową analizę dotyczącą gospodarki drzewosta-
nem, a co za tym idzie przyszłego układu zagospoda-
rowania terenu, a także docelowego układu zieleni 
w parku. 

W granicach parku zinwentaryzowano drzewa, pnącza 
i grupy krzewów w ilości 1 707 sztuk. Dominujące drzewa 
liściaste to jesion wyniosły (192 szt.), klon jawor (152), ol-
sza czarna (139) czy wierzba krucha (87). Wśród gatun-
ków iglastych, które stanowią około 5% całego drzewo-
stanu, dominujący gatunek do świerk pospolity (15 szt.).

Starodrzew, czyli drzewa powyżej 70 lat stanową 11% 
wszystkich drzew. Największą ilość drzew stanowią sa-
mosiewy w wieku do 20 lat – to ponad połowa drzewo-
stanu w parku.

Założenia koncepcji
Wstępne założenia koncepcyjne, które zostaną 

uwzględnione w zagospodarowaniu terenu to:
a/ stworzenie polany rekreacyjnej w sąsiedztwie sta-

wu; b/ otworzenie osi widokowej ze starego dworu na 
staw oraz groble; c/ pozostawienie terenu dawnego sta-
wu jako terenu podmokłego, siedliska roślin nabrzeż-
nych i bagiennych i wprowadzenie pomostów drew-
nianych na tym terenie; d/ wprowadzenie pomostów 
przy istniejącym stawie; e/ odtworzenie sadu po stronie 
wschodniej; f/ aranżacja spichlerza na altanę; g/ założe-
nia dotyczące adaptacji budynku będą uwzględniały wy-
niki warsztatów, czyli lokalizację pomieszczeń kawiarni 
w dawnej wozowni oraz wprowadzenie pomieszczeń 
przeznaczonych pod działalność publiczno-kulturalną 
w budynku starego dworu.

Artur Ganczarek
Gajda – architektura krajobrazu

Wykres dotyczący wieku roślin wynikający z analizy wiekowej.

  Warsztaty z 26 kwietnia br., które odbyły się w Osiedlowym 
Klubie Kultury Wola Duchacka Wschód.  Fot. (Kaj)

  Wizualizacje wstępnej koncepcji zagospodarowania Parku 
Duchackiego wg Gajda – architektura krajobrazu. 

Artur Ganczarek  Fot. (Kaj)
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Sztuka dobrego drukuuku

Zły projekt
Równolegle w zaciszu gabinetów toczyły się prace 

nad koncepcją rewitalizacji Rynku, przywrócenia mu 
dawnej świetności, uczynienia go „salonem” Podgórza. 
Właśnie „salonowy” charakter miała propozycja przed-
stawiona w 2012 r. Rada Dzielnicy XIII, miłośnicy hi-
storii Podgórza, przedstawiciele różnych organizacji nie 
zostawili na nim „suchej nitki”. Skrytykowano niemal 
każdą z zaproponowanych rzeczy, jako alternatywę 
przedstawiając opinie mieszkańców wypracowaną pod-
czas różnych warsztatów. Wynikało z nich jednoznacz-
nie, że nikt nie chce „salonu”, że ludzie opowiadają się 
za przyjaznym dla nich placem, na którym można spo-
tkać się ze znajomymi, uczestniczyć w różnego rodzaju 
imprezach.

Zgłoszone uwagi i postulaty miały być punktem wyj-
ścia do przygotowania nowego projektu, który ujrzał 
światło dzienne wiosną tego roku. Współautorem pro-
jektu jest prof. Zbigniew Myczkowski. W zgodnej opi-
nii wszystkich zainteresowanych projekt jest znacznie 
lepszy od poprzedniego, bardziej dostosowany do pod-
górskiej tradycji i rzeczywistości. Niemal przerażenie 
wywołał jednak fakt, że projektant przewidział wycięcie 
niemal wszystkich drzew, by „odsłonić” bryłę neogotyc-
kiego kościoła pw. św. Józefa. Dorodne drzewa miały 
zastąpić miniaturki znane z kilku placów w centrum 
miasta (m.in. przy Placu Matejki).

Oburzeni mieszkańcy zaczęli zbierać podpisy prze-
ciw „betonowaniu Rynku”, słali protesty w tej spra-
wie do wszelkich możliwych instytucji. Informacja, że 
z drzew zdjęto zawieszone przed kilkoma miesiącami 
budki lęgowe, wywołała obawy, że wbrew woli miesz-
kańców miasto przeforsuje pomysły projektanta. Naj-
nowsze ustalenia mówią, że wyciętych będzie tylko 
kilka drzew kolidujących z proponowaną koncepcją 
zagospodarowania placu. Zdaniem Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków z miejskimi placami nie licują 
drzewa iglaste.

Nowy pomysł
Tegoroczny projekt zakłada wykonanie nowej na-

wierzchni płyty Rynku z porfiru w kolorze ciemnopia-
skowym oraz granitowych jezdni, które zostaną odsu-
nięte o ok. 1,4 m od pierzei budynków. Początkowo 
wokół Rynku ma być ok. 70 miejsc parkingowych. Póź-
niej, po wybudowaniu parkingu piętrowego na tyłach 
Hali „Korony”, mają się one stać przestrzenią publicz-
ną.

Organizacja ruchu samochodowego pozostanie chy-
ba bez zmian, choć rozważano uniemożliwienie bezpo-
średniego przejazdu z ul. Zamoyskiego w ul. Rękaw-
ka, by wyeliminować ruch tranzytowy, przenieść go 
w całości na ul. Limanowskiego. Jedyną zmianą będzie 
najprawdopodobniej podniesienie jezdni między płytą 
Rynku a schodami prowadzącymi do kościoła, by stwo-
rzyć wizualne połączenie tych miejsc i zwiększyć bezpie-
czeństwo pieszych.

Planowana jest iluminacja dwóch narożnych bu-
dynków, postawienie stylowych ławek i latarni oraz 
ładniejsza od obecnej fontanna. Nie rozstrzygnięto 
definitywnie przyszłości dwóch budek z kwiatami sto-
jących na płycie Rynku i wyglądu kiosków przy budyn-
kach. Mieszkańcy chcą, by te obiekty zostały, a tylko 
ewentualnie dopasować je do miejscowej tradycji. 
Urzędnicy optują za likwidacją kwiaciarni i architek-
turą kiosków nawiązującą do tej znanej z centrum 
Krakowa.

Rada Dzielnicy XIII nie wydała opinii na temat 
obecnego projektu. Aurelia Czerwińska-Pacura, radna 
Dzielnicy XIII z okręgu, w którym znajduje się plac, 
uważa, że projekt jest w miarę prosty, bez wprowadza-
nia zbędnych elementów i jest to jego zaletą. Przyzna-
je, że największe protesty budziła wycinka znacznej 
części drzew. – Wiele osób przychodziło do mnie z tym 
problemem, zgadzałam się z nimi. Trudno robić betono-

wą pustynię i zabierać zieleń, zwłaszcza w miejscu, gdzie 
naokoło są same kamienice. Projektant wycofał się z tego 
pomysłu i myślę, że to słuszna decyzja, korzystna dla Pod-
górza – uważa radna Czerwińska-Pacura.

Opinie wielu osób na temat nowego projektu dosko-
nale oddają słowa Pawła Kubisztala, prezesa Stowa-
rzyszenia Podgorze.pl: – Oczywiście widzimy ogromny 
postęp względem pierwszego projektu, ale trudno akcep-
tować to, że konsultacje społeczne sprowadzają się do 
jednego wymuszonego spotkania. Faktycznie udało się 
zachować część drzew, ale nie uda się odtworzyć choćby 
jednej, symbolicznej latarni czy poprowadzić ulicą ścieżki 
rowerowej. Ogólnie mieszane uczucia…

Chaotyczne prace
Okolicznych mieszkańców denerwuje też sposób pro-

wadzenia prac. Rozpoczęto je jesienią ub.r. od ustawie-
nia obskurnego ogrodzenia zaplecza na płycie Rynku 
i wymiany kilku elementów podziemnej infrastruktury. 
Potem przez kilka miesięcy nic się nie działo.

Z nadejściem wiosny prace ruszyły ponownie. Wła-
ściciele infrastruktury podziemnej działali najwy-
raźniej bez porozumienia, bo odchodzącą od Rynku 
ulicę Rękawka u zbiegu z ul. Parkową rozkopywano 
na przestrzeni ostatniego półrocza aż trzy razy. Inny 
fragment rozkopywano raz po raz równoległymi pa-
sami, niszcząc po części to, co naprawili właściciele 
sąsiedniej infrastruktury. Zdaniem wielu osób, logicz-
niej byłoby zamknąć newralgiczny odcinek (ok. 50 m) 
dla ruchu, rozebrać nawierzchnię i zabezpieczyć kost-
kę granitową, ułożyć infrastrukturę i przywrócić na-
wierzchnię.

Równie chaotycznie remontowane są chodniki. Ro-
zebrano je pewnego dnia na całej długości, zmuszając 
pieszych do przemykania się ulicą między parkującymi 
według własnego uznania kierowcami, pracującymi ko-
parkami i poruszającymi się w normalnym ruchu pojaz-
dami. Jak już ułożono nawierzchnię chodników, to ze 
znanych tylko wykonawcom powodów, pozostawiono 
po ich obu stronach (od ul. Zamoyskiego i Limanow-
skiego) po kilka metrów przerwy. Nie wykończono też 
brzegów od strony zieleńców. Stan taki trwa już kilka 
tygodni.

Mieszkańcy zaciskają ręce z bezsilności i mają na-
dzieję, że najgorsze już za nimi, że w miejskiej kasie 
będą pieniądze na rytmiczne prace. 

Koszt inwestycji to około 8 mln zł. Nikt nie chce cze-
kać na zakończenie remontu do 2015 r., jak to zapisano 
w harmonogramie Zarządu Infrastruktury Komunalnej 
i Transportu. W 2015 r. będzie jubileusz 100-lecia połą-
czenia Podgórza z Krakowem.

KRZYSZTOF DULIŃSKI

fot. Paweł Kubisztal

Przyszłość  
Rynku Podgórskiego

Cd ze str. 1

 26 czerwca br. w Muzeum Historycznym odbyło się 
otwarte posiedzenie, powołanej przy Prezydencie Kra-
kowa, Rady Programowej ds. Ochrony Powietrza. 

Posiedzenie zorganizowała dyrektor Wydzia-
łu Kształtowania Środowiska Ewa Olszowska-Dej, 
a prowadził je, w obecności wiceprezydenta Tadeusza 
Trzmiela, przewodniczący Rady prof. Marian Mazur 
z Akademii Górniczo-Hutniczej.

Wśród uczestników byli przedstawiciele krakow-
skich uczelni: Akademii Górniczo-Hutniczej, Poli-
techniki Krakowskiej i Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
a także Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Śro-
dowiska, Polskiego Klubu Ekologicznego, Zarządu 
Infrastruktury Komunalnej i Transportu oraz Urzę-
du Marszałkowskiego. Wśród seniorów trzeba pod-
kreślić obecność: prof. Andrzeja Maneckiego oraz 
byłego (krakowskiego) ministra ochrony środowiska 
w rządzie premiera Mazowieckiego prof. Bronisława 
 Kamińskiego. 

Zabrakło radnych miasta i województwa, choć jak 
zapewniła dyrektor Olszowska-Dej, zaproszenia zostały 
wysłane. Reprezentacje naukowców i fachowców były 
liczne, a wnioski z posiedzenia raczej krytyczne.

Rozpoczęto od znanego stwierdzenia, że Kraków zaj-
muje III miejsce na liście najbardziej zanieczyszczonych 
miast europejskich, mimo że jest przy tym prekursorem 
w Polsce, jeśli chodzi o dobrej jakości monitoring jako-
ści powietrza.

Prawie każde wystąpienie było formą mini prelekcji, 
chodziło o to, aby wykazać dorobek i potencjał nauko-
wo-badawczy poszczególnych środowisk. Można się 
było dowiedzieć, że są dwa rodzaje smogów: fotoche-
miczny oraz kwaśny; kwaśnego, po ograniczeniu emisji 
dwutlenku siarki, w zasadzie już nie ma; ograniczono 
także emisję fluoru. Zanieczyszczenie powietrza wywo-
łują drobne pyły zawieszone PM10 i PM 2,5 (particula-
te matter), które są mieszaniną substancji organicznych 
i nieorganicznych zawierających substancje toksyczne. 
Źródłem niskiej emisji są głównie kotłownie i paleni-
ska węglowe. Decydujący wpływ ma jakość węgla, ilość 
powietrza oraz stan przewodów kominowych. Wśród 
dokonanych badań (Politechnika Krakowska) wymie-
niono wpływ dodatków do węgla, obniżających poziom 
emisji smogowej. Podkreślono paradoks, że stężenie 
zanieczyszczenia komunikacyjnego w Krakowie...  ma-
leje, mimo że przybywa samochodów. 

Nie należy jednak bagatelizować udziału krakowskie-
go przemysłu, nadal trzeba weryfikować listę trucicieli, 
bowiem „przemysł krakowski jest z poprzedniej epo-
ki”. Zwrócono uwagę na to, że żaden urząd nie zmusza 
przemysłu środkami administracyjnymi do ograniczenia 
emisji. Krytycznie oceniono m.in. Regionalną Dyrekcję 
Ochrony Środowiska, która przykładowo nie prowadzi 
oceny krakowskich inwestycji.

We wnioskach podano, że trzeba stworzyć w Kra-
kowie zintegrowany system zarządzania jakością po-
wietrza, następnie opracować program pozyskiwania 
środków finansowych, m.in. z Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska, który „potrzebuje i szuka 
spektakularnego sukcesu”, a terminem mobilizują-
cym powinny być Światowe Dni Młodzieży w 2016 r. 
Rolę wiodącą powinien jednak pełnić Urząd Miasta 
Krakowa, który pozyskiwałby środki na zintegrowane 
badania oraz zadania wykonawcze. Wśród nich wy-
mieniono rolę urbanistów, którzy z urzędu powinni 
opracować modele kanałów powietrznych wentylu-
jących miasto; podkreślono, że to wszystko już było 
i „nie trzeba odkrywać Ameryki”. Wskazano także na 
konieczność nawiązania stałej współpracy z ośrodka-
mi z Górnego Śląska.

Jak widać, Rada Programowa ds. Ochrony Powie-
trza przy Prezydencie Krakowa, dopomina się o re-
alne, konkretne działania – których nadal nie ma. 
Poprzestano na spektakularnym wprowadzeniu zaka-
zu palenia węglem i programie wymiany domowych 
palenisk.

JAROSŁAW KAJDAŃSKI

Antysmogowa Rada 
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Mieszkańcy Piasków Nowych mają prawo oczekiwać, 
aby chodniki były dla nich, nie dla samochodów. Na 
zdjęciu młode małżeństwo z dzieckiem lawiruje z wóz-
kiem po ulicy Łużyckiej, gdzie jest wjazd na osiedle. 

Czytelniczka z Łagiewnik pyta, czy prezydent 
 Majchrowski, który mieszka w tej okolicy, nie mógłby 
sprawić, aby powstało tu nowe przedszkole, a nie kolej-
na zabudowa, jak przy ul. Kwietnej.

Przy ul. Ratajskiej róg Kwietnej pojemniki na surow-
ce wtórne zmieniły się w dzikie wysypisko (na zdjęciu). 
– Z wielką kampanią wprowadzona w lipcu ub.r. ustawa 
śmieciowa miała zapowiadany inny efekt, ale tak to jest, 
gdy chodzi głównie o wyciągnięcie pieniędzy z kieszeni 
podatnika – komentuje Czytelnik. A już na os. Bieża-
nów przy ul. Aleksandry na pojemnikach pojawiły się 
ostrzegawcze, „antywysypiskowe” naklejki.

800 lat Bieżanowa 
upamiętnia nazwa skwe-
ru przy pomniku u zbiegu 
ulic Stacyjnej, Bieżanow-
skiej i ks. Popiełuszki.

– Dojazd do Dworu 
Czeczów w Bieżanowie 
dawno wymaga naprawy. To jest także wizytówka tego 

miejsca – zauważa uczestnik 
zajęć w tym domu kultury.

Kapliczka z figurą św.  Józefa 
z Dzieciątkiem pochodzi 
z 1883 r., wystawiła ją przy ul. 
Cechowej Konfraternia Brac-
twa św. Józefa w Piaskach Wiel-

kich, jest cennym zabytkiem 
i miejscem kultu, ale nie dla 
osoby, która dała zgodę na 
zasłonięcie kapliczki słupem 
reklamowym.

Mieszkańcy sprzeci-
wiają się wycince 36 drzew 

w rejonie UMK przy ul. Wielickiej, które – zdaniem 
urzędników z ZIKiT-u – przeszkadzają w wykonaniu 
przepisowej ścieżki pieszo-rowerowej. W miejsce usu-
niętych zostanie nasadzonych 39 sztuk nowych drzew 
i krzewów.

– Dojście do magistratu 
od strony przystanków tram-
wajowych przy ul. Wielickiej 
prowadzi zrujnowanymi 
schodami, a pordzewiałe 
poręcze nie widziały farby 
od lat – zauważa mieszkan-
ka Podgórza.

Skróty są wydeptane zawsze tam, gdzie żyją miesz-
kańcy. Za pawilonem przy ul. Teligi taki skrót doczekał 
się eleganckich schodów (na zdjęciach).

Na os. Piaski Nowe nie 
oparła się wandalom na-
wet ławka antywandalowa.

Mieszkaniec Piasków 
Nowych przestrzega przed 
złą synchronizacją sygna-
lizacji świetlnej przy prze-
jeździe przez torowisko na 

skrzyżowaniu ul. Nowosądeckiej i Spółdzielców. Mówi: 
– W tym miejscu tramwaj przejeżdża przez jezdnię, tak-
że wtedy, gdy kierowcy mają już zielone światło. 

Przy ul. Nazaretańskiej 
aż trzy pojemniki na buty 
i tekstylia postawiła jedna 
z fundacji charytatywnych. 
Jednak bardziej przypo-
mina to lamusownię, tym 
bardziej, że od drogi od-

gradza je niby płotek z suchych gałęzi.
Przykładne oczyszczenie studzienki opadowej przy 

ul. Cechowej na starym Kurdwanowie. Obok to, co 
z niej wyjęto. Przydałoby się widzieć to wszędzie, szcze-
gólnie przed ulewnymi deszczami.

Czytelniczka z Kozłówka, mająca działkę przy 
ul. Niebieskiej, zwraca uwagę na... dzikie kaczki masze-
rujące po ul. Podedworze. Grozi to wypadkiem drogo-
wym. Kaczki zamieszkują stawek w okolicznym starym 
dworze na Piaskach Wielkich. – One przechodzą sobie 
na drugą stronę ulicy Cechowej i widać je nawet na sta-
dionie „Orła” przy ul. Niebieskiej.

Małe a cieszy – napra-
wione przejście od ul. Boj-
ki na Kurdwanowie do 
ul. Tuchowskiej w Piaskach 
Wielkich.

Niektóre auta przycią-
gają wzrok. Jest w nich 

zapach wakacyjnej przygody...

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

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

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.

ARCUS
CENTRUM MEDYCZNO-REHABILTACYJNE

Kurdwanów  
ul. Wysłouchów 51

601 95 65 25mgr fizjoterapii Przemysław Bednarczyk

REHABILITACJA 
GABINETY MEDYCZNE

www.arcus.strefa.pl

Jesteś w dobrych rękach!

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

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 krawcową do szycia 
miarowego – 500 194 222
• Niania dysypozycyjna 
z referencjami zaopiekuje się 
dzieckiem – 798 600 850
• Posprzątam, zrobię zakupy, 
umyję okna – 787 992 650
• Podejmę pracę w charakterze 
opiekunki do starszej osoby: 

cierpliwość, doświadczenie, 
referencje – 793 781 948
• Do wynajęcia 2-pokojowe 
54 m kw., os. Zielone Wzgórze, 
ul. Podłęska – 501 946 870
• Sprzedam działkę rekreacyjno-
rolniczą Będkowice, Kobylany 
k/Krakowa, powierzchnia 1,7 ha, 
częściowo zalesiona, strumyczek  
– 608 406 416
• Kupię stary samochód oraz 
nieużywane części – 604 609 400

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

SZUKAM LOKALU 
ok 100-150m2 

NA DZIAŁALNOŚĆ 
MEDYCZNĄ 

najlepiej okolice  
Kurdwanów, Piaski,  

Wola Duchacka 

tel: 601 956 525

POSZUKUJĘ 
LOKALU NA

GABINET 
STOMATOLOGICZNY

najchętniej na 
os. Bieżanów

    504 203 154
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ŻALUZJE
PIONOWE 

POZIOME 

ROLETKI 

TEKSTYLNE

Produkcja 

 Montaż * Serwis

Kraków
 ul. Szczęśliwa 10
12 655 74 74

www.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

BAR MARATON

(przy zajezdni MPK i ZIS)

Obiady na miejscu  

Napisz do nas

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 LICENCJACKIE i inne

WYDRUK I OPRAWA 

os. Kurdwanów Nowy, ul. Witosa 39  

 
 KSERO

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

Nie zaśmiecać 
wycieraczek!!!

Masz się reklamować  
w „Wiadomościach” !!!

wiadomosci.krakow@wp.pl

Z
O
O
L
O
G
I
A

os. Kurdwanów Nowy 
ul. Wys³ouchów 27 

(obok "Ava Market")

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

 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
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Za bierną zgodą społeczeństwa sztuka stała się do-
stępna już niemal wyłącznie dla wybranych. Tylko 

ci wytrwali, autentycznie zainteresowani docierają do 
jej najciekawszych przejawów. Bo trzeba mieć i samo-
zaparcie, i rozeznanie w materii, żeby dotrzeć do nisz, 
gett, samotni utalentowanych „szaleńców bożych”, 
innymi słowy do zjawisk nienagłaśnianych. Z jednej 
strony sytuacja taka ma swoje plusy – sztuka trafia do 
odbiorcy przygotowanego, wtajemniczonego, a czasem 
wrażliwego (to rzadka cecha, z tym trzeba się urodzić 
i całe życie dar ten rozwijać). Talent może być rozpo-
znany tylko przez talent, wyrafinowany umysł tylko 
przez wyrafinowany umysł, a wrażliwość tylko przez 
wrażliwość. A więc sztuka niszowa może liczyć na kone-
sera, co w przypadku sztuki głośnej jest mało prawdo-
podobne; a nawet jeśli wśród publiczności znajdzie się 
odbiorca, który wie i czuje, to ginie on w tłumie snobów 
czy odbiorców przypadkowych.

Zresztą trudno sobie wyobrazić, że na przykład do 
ciasnego i ubogiego mieszkania Mirona Białoszew-
skiego schodzą się paniusie i fircyki w toaletach od naj-
modniejszych krawców, w najnowszych, przykrojonych 
liftingami twarzach czy stylizowani na artystów, w mar-
kowych łachach, buzznessmeni i naukawcy i łypią oczami 
po towarzystwie w ząb nie rozumiejąc (to akurat jest 
łatwe do wyobrażenia) co jest grane. Co jest grane bez 
cudzysłowu, bo właśnie grana jest sztuka Białoszewskie-
go w jego Teatrze Domowym. Teatr ten był siłą rzeczy 
teatrem dla wybranych i przeniesienie go na oficjalną 
scenę byłoby tej sztuki zaprzeczeniem.

Nawiasem mówiąc widz, czytelnik, odbiorca, któ-
ry nic nie rozumie, nie jest aż tak niebezpieczny jak 
ten, który rozumie częściowo i w dodatku często jest 
przekonany o wyjątkowych walorach swojego umysłu. 
Wystarczy przypomnieć, co rozumiejący połowicznie  
„znawcy” zrobili z myślą Nietzschego – uzasadnili nią 
swój nazizm.

 Antoni Rząsa

Podobnie jak z niszowym i odkrywczym – i zapo-
mnianym – teatrem Białoszewskiego rzecz się ma 
z wieloma przejawami niezwykłej, prawdziwej sztuki. 
Weźmy chociażby proste a jednocześnie wyrafinowane, 
powściągliwe a bardzo ekspresyjne, filigranowe a wiel-
kie rzeźby Antoniego Rząsy. Artysta wrażliwy od stóp 
do głów, nieśmiały, w sobie skupiony – unikał tłumów. 
Z rezerwą traktował turystów, którzy zbaczając ze szla-
ku zachodzili do jego zakopiańskiej pracowni – dopiero 
kiedy nabrał przekonania, że ma do czynienia z amato-
rem sztuki (od łac. amore = kochać) rozluźniał się i był 
rozmowniejszy. Lata temu miał jedną większą wystawę 
w krakowskim BWA (wrażenie piorunujące, pamiętam 
do dzisiaj), nigdy nie stał się ogólnie znany.

  Jan Dziędziora, Cimochowizna 78 r.

A kto zna Jana Dziędziorę? Tylko koneserzy. Był 
to artysta tak znakomicie posługujący się ołówkiem, 
że trudno o lepszego, wrażliwszego rysownika światła. 

Spod czerni ołówka wydobywają się kaskady światła 
i biel kartki lśni jak słoneczny dzień! (Fotografie, które 
mam pod ręką nie oddają ekspresji rysunku w oryginale 
– zwłaszcza gdy nie chodzi o rysunki „ciemne” i pełne 
cierpienia, ale o te „słoneczne”– nie będę więc ich tu-
taj zamieszczać. Obszerniejsze wspomnienia o tym wy-
bitnym artyście i jego sztuce wraz z innymi historiami 
„z życia” w innym miejscu, w innym czasie…)

Znany, i to szeroko, jest natomiast facet, który pre-
paruje ludzkie zwłoki i wystawia je w „salonie sztu-

ki”. To ostatnie piszę w cudzysłowie, bo w obecnych 
czasach salonów więcej niż stodół i trudno przejść na 
drugą stronę ulicy, otworzyć gazetę czy wejść do sie-
ci, żeby nie potknąć się o salon. Ot, ku…lturka nasza 
współczesna.

Autor wystawy jest niewątpliwie artystą jak ja to na-
zywam– buzznesu, tj. skutecznego nabijania naiwnych 
w butelkę, ale jak widać tego mu mało i musi jeszcze 
być po prostu artystą! Preaparatorem, owszem, jest do-
brym, i efekty jego pracy stanowią niezły materiał na 
lekcję anatomii. Lecz czym innym jest namalowanie ob-
razu „Lekcja anatomii doktora Tulpa”, a czym innym 
pokrojenie trupa na stole w prosektorium (nawet jeśli 
towarzyszy temu, oprócz anatomów i studentów medy-
cyny, wysoko postawiona gawiedź). Trzeba dodać, że te 
publiczne, siedemnastowieczne sekcje zwłok były doko-
nywane na trupach przestępców, czyli widowiska te były 
uważane, może nie expressis verbis, ale w powszechnym, 
milczącym rozumieniu za dodatkową karę wymierzoną 
w zmarłego.

Tak, zgoda, oprócz ciekawskich, szukających jedynie 
sensacji, mimo wszystko istnieją jeszcze ludzie, którzy 
łakną wiedzy i chcieliby się czegoś nowego o ludzkim 
ciele dowiedzieć. Znakomicie, zatem miejscem na tę 
wystawę (nie jestem pewna czy pomyślaną jako dydak-
tyczna, ale uzasadnianą takim argumentem), a więc 
miejscem na tę dydaktyczną wystawę są muzea przy-
rodnicze, sale wystawowe na wydziałach medycznych 
wyższych uczelni itp. –  a nie salony sztuki. I stosow-
nie do zadania, jaki taka ekspozycja ma spełniać, to 
znaczy kształcić, tak jak np. wystawy w Centrum Na-
uki „Kopernik”, cena biletów nie powinna zawierać 
w sobie opłaty za „dodatkowe atrakcje”, zwłaszcza że 
nawet hard porno można było niedawno oglądnąć za 
niecałe 10 zł w Muzeum Narodowym. (Swoją drogą, 
filmik porno w strupieszałym muzeum! A więc najwyż-
szy czas ze zwykłej seksualnej perwersji przerzucić się 
na…hm, ja wiem?…kanibalizm?: Ach, schrupałabym 
cię całego!).

W takim tempie aplikując dreszcze na plecach, czyli 
po prostu znieczulając psychikę odbiorcy i podciągając 
pod sztukę każdy szajs (tak, tak, g…o artysty było już 
sprzedawane w metalowych puszkach jako dzieło sztu-
ki) nasz artysta czy będzie zmuszony posunąć się da-
lej? Czy następny „saloon” artystyczny autora „Human 
body” będzie połączony z wiwisekcją? To by dopiero 
było dochodowe! Tłum ciekawskich waliłby drzwia-
mi i oknami!, uzasadniając swoje podniecenie już nie 
tylko przemożnym głodem wiedzy na temat ludzkiej 
anatomii, ale i chęcią „namacalnego oswojenia się ze 
śmiercią”*) oraz potrzebą generalnego pogłębienia 
swojej empatii, która wobec krojonego na żywca nie-
szczęśnika niechybnie przekroczy granice osiągane do 
tej pory. Dla zwiększenia doznań widza – walonego dzi-
siaj po oczach, głowie i sercu – proponuję wprowadzić 
do scenariusza wystawy elementy survivalu: wejście do 
salonu wystawowego od frontu, wyjście zaś, w kształcie 
wąskiego tunelu, na zaplecze i tam odławianie np. co 
dwudziestego widza w celu zapewnienia „eksponatu” 
do stale trwającej wiwisekcji.

 A mówiąc poważnie: Zwiedzających, tych naiwnych, 
i tych hurra-nowoczesnych, (bo wystawę oglądali też sta-
rzy cynicy, zblazowane nosorożce, na których już nic nie 
robi wrażenia, na-siłę-nowocześni tetrycy, którzy trzęsą 
portkami, aby młode, modne i „światłe” feminy nie od-
trąciły ich karesów, dziennikarze, ja [z rzetelności, żeby 
nie pisać o czymś, czego nie widziałam], czy po prostu 
uczniowie klas biologicznych), a więc tych naiwnych 
można poprosić tylko o jedno, o wyobrażenie sobie, że 
ktoś wystawił tam na widok publiczny spreparowanego 
trupa ich matki czy ojca, albo ich własnego dziecka.

Z drugiej strony jednakże wypłynięcie na szersze 
wody (by wrócić do tematu zasadniczego) ma jed-

ną, podstawową zaletę – zapewnia artyście dobry lub 
przynajmniej niezły byt. Bo ci, którzy pozwalają twórcy 
przeżyć, którzy kupują, drukują, nagrywają i wystawiają 
prawie zawsze kierują się – nazwijmy to – współczynni-
kiem poklasku (WP) zależnym od paru spraw i jakość 
dzieła nie jest w tym najważniejsza. (Głośni autorzy, 
artyści, filmowcy drukują, wystawiają, kręcą na ogół co 
chcą i kiedy chcą, co koniec końców nie wychodzi im 
na dobre).

Żeby nie zahaczać o nasz zideologizowany, pro-
mujący płaskie gusta, skrępowany, daleki od wolne-
go rynek, sięgnę po stare zachodnie (mimo wszystko 
kryteria bardziej przejrzyste) przykłady blokowania 
nieprzeciętnych książek autorów mało znanych (WP 
równy niemal zero) w momencie ubiegania się o druk: 
„Dublińczyków” Jamesa Joyce’a wydawcy odrzucili 
22 razy; „Folwark zwierzęcy” Orwella – 4 razy; Aga-
ta Christie odrzucana przez wszystkich krążyła po 
wydawnictwach ze swoją pierwszą książką przez dłu-
gi czas; ten sam los spotkał Josepha Hellera z jego 
„Paragrafem 22”; John Grisham odtrącany na okrą-
gło w końcu zaczął wydawać w malutkim wydawnic-
twie, w niewielkich nakładach, i sam sprzedawał swoje 
książki (na stacjach benzynowych) jeżdżąc po kraju; 
absurdalny, zabawny i wyrafinowany E. E. Cummings 
blokowany przez redaktorów niemal stracił nadzieję 
na znalezienie wydawcy, który zrozumie i doceni hu-
mor, ironię i lekkie szaleństwo jego poezji; nie mówiąc 
już o Emily Dickinson, której tylko raz w życiu udało 
się wydrukować parę wierszy w magazynie literackim 
i to, jak się okazało, po „poprawieniu” ich przez re-
daktora naczelnego – zbyt odbiegały od ogólnokra-
jowej sztampy i nie mieściły się w przeciętnym guście 
redaktora…

Należy też pamiętać, że szerszy rozgłos wokół dzieła 
zawsze stwarza dodatkową możliwość, iż ci wrażliwcy 
(a potencjalni odbiorcy), którzy jeszcze się w społeczeń-
stwie uchowali, a nie są zbytnio zainteresowani sztuką, 
bo jej nie znają, mogą przypadkowo natknąć się na nią 
(plakat, gazeta, telewizja, reklama) i być może odna-
leźć w niej coś, co wzbogaci życie, co każe się zatrzymać 
i pomedytować. Ale to, mój Boże, to już jest rząd dusz 
i my go, (już nie wicie rozumicie, ale) państwo wiedzą, 
nie oddamy.

***
*) Dla tych, którzy byli na wystawie, bo „chcieli nama-
calnie oswoić się ze śmiercią” (słyszałam takie tłuma-
czenia) proponuję wolontariat w pierwszym lepszym 
hospicjum, gdzie wiele terminalnie chorych ludzi, w tym 
dzieci, czeka na jakąkolwiek pomoc w dramatycznej, 
często samotnej walce o każdy dzień życia, każdą na-
stępną chwilę. Zresztą namacalne oswojenie można 
znaleźć bliżej, pod ręką: pomagając niedołężnym rodzi-
com, leżącej babci czy robiąc zakupy samotnej, chorej 
starowince mieszkającej o drzwi dalej.

MIRA KUŚ
www.mirakus.pl/wspolczynnik-poklasku/

gwasz Jana Dziędziory z sieci, 
fot. rzeźb Antoniego Rząsy  

z sieciowej strony rzeźbiarza

WSPÓŁCZYNNIK POKLASKU 
czyli jak nie wychować odbiorcy sztuki

MIRA KUŚ
Jest poetką. Jako publicystka porusza tematy zwią-

zane z nauką. Pisuje również opowiadania i bajki dla 
dzieci. Publikowała w wielu polskich czasopismach lite-
rackich oraz w paryskiej „Kulturze”. Publikowała tak-
że na łamach „Wiadomości”, wspierając walkę o Park 
Duchacki. Przekłady jej wierszy znalazły się w prasie 
zachodniej i wschodniej, ponadto w amerykańskich 
i niemieckich antologiach poetów polskich oraz poetów 
Europy Środkowej i Wschodniej.  Autorka 9 książek 
poetyckich, w tym jednej wydanej w języku angielskim 
w USA, a książka „Zioła i amaranty”, która ukazała się 
w 2012 r. z okazji 30-lecia debiutu książkowego, stano-
wi wybór wcześniej ukazujących się wierszy. Od lat 80. 
poetka mieszka na Kurdwanowie. 

Wywiad z Mirą Kuś ukazał się w kwietniu 2012 r.: 
www.wiadomoscipodgorze.pl

Fot. z archiwum Miry Kuś

Dla zwiększenia doznań widza – walonego dzisiaj po oczach, głowie i sercu  
– proponuję wprowadzić do scenariusza wystawy elementy survivalu: wejście do salonu 

wystawowego od frontu, wyjście zaś, w kształcie wąskiego tunelu, na zaplecze i tam odławianie 
np. co dwudziestego widza w celu zapewnienia „eksponatu” do stale trwającej wiwisekcji.
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Z grupą prawie 20 osób niepełnosprawnych jubileusz 
świętowała KRYSTYNA SZYBALSKA-WILK, która 
jest z nimi od początku. Najpierw zajęcia plastyczne 
prowadziła wspólnie z Jolantą Gaudyn, a gdy ta zrezy-
gnowała, pani Krystyna pozostała z grupą. – Najtrud-
niejsze były pierwsze lata, gdy ich poznawałam. Później już 
to szło. Nawet nowe osoby, które dochodziły, dosyć szybko 
się przyzwyczajały do panujących na zajęciach zasad – 
wspomina Krystyna Szybalska-Wilk. 

Dodaje, że zajęcia to nie tylko czas na wykonywanie 
prac plastycznych, ale również okazja do rozmów na 
bardzo różne, nieraz trudne tematy.  

Uczestnicy zajęć to dzisiaj osoby dorosłe, chociaż niektó-
rzy rozpoczynali swą przygodę z rysowaniem i malowaniem 
jako dzieci. Z obserwacji i rozmów wynika, że wszyscy są ze 
sobą bardzo zżyci. Na pewno wpływ na to mają nie tylko 
zajęcia plastyczne ale i wspólnie przez te lata wypracowane 
zwyczaje. Wśród nich warto wspomnieć zwiedzanie Krako-
wa, wyjazdy np. do Bukowiny Tatrzańskiej, czy dzielenie się 
jajkiem przed Wielkanocą albo zajadanie zupy grzybowej 
przed Bożym Narodzeniem. Osobą, która ich łączy, jest 
pani Krystyna. – Chciałam powiedzieć, że w imieniu naszej 
grupy dziękuję Krystynie: za pomoc, za jej życzliwość, serdecz-
ność i za to, że od 20 lat poświęca nam swój czas. Dziękuje-
my za wspólne wyjazdy, za dyskoteki, na których jest super! 
– mówiła Agnieszka Dopierała, a do podziękowań dołączyli 
rodzice i przyjaciele osób niepełnosprawnych. 

Prowadząca zajęcia podkreśla, że należący do gru-
py to osoby uzdolnione plastycznie, co potwierdzają 
odnoszone przez nich od lat liczne sukcesy w konkur-
sach plastycznych. Moja rozmówczyni przyznaje jednak 
z lekkim niepokojem, że nie wychowała sobie następ-

czyni/ następcy, którzy mogliby ją zastąpić. – Przychodzą 
do mnie na praktyki studenci, mówią, że jest fajnie, ale na 
tym się kończy – przyznaje Krystyna Szybalska-Wilk. Za-
uważa, że dla nich to jest forma pracy, która trwa jakiś 
czas. Tymczasem uczestnicy zajęć plastycznych oczeku-
ją od prowadzącego pełnego zaangażowania. 

Zapewne ta postawa prowadzącej zajęcia sprawiła, że 
wszyscy czują się na nich tak dobrze i tak chętnie przy-
jeżdżają z różnych stron Krakowa do bieżanowskiego 
Domu Kultury. Tu się spotykają i w kolejnych pracach 
przekazują to, co im w duszy gra, o czym czasem tak 
trudno im opowiedzieć.

Tekst: MARIA FORTUNA-SUDOR

Fot. archiwum DK „Nowy Bieżanów”

Od redakcji:
Nasza redakcja przyłącza się do serdecznych gratulacji 

z okazji Jubileuszu. Jesteśmy pełni podziwu dla wyjątko-
wej pracy pani Krystyny Szybalskiej-Wilk i osiągnięć jej 
podopiecznych – wyjątkowych artystów.

Warsztaty plastyczne osób niepełnosprawnych

Świętowali jubileusz

W skrócie
BUDŻET OBYWATELSKI. Mieszkańcy zgłosili w su-
mie ponad 600 projektów w ramach budżetu obywa-
telskiego, przeznaczono na to  4,8 mln zł. W przyszłym 
roku ma być to kwota znacznie większa. Finałowa lista 
projektów zostanie ogłoszona 1 września, zaś głosowanie 
mieszkańców odbędzie się od 27 września do 5 paździer-
nika. Samorząd krakowski debiutuje z tym programem, 
np. warszawiacy zgłosili w tym roku 2236 projektów. 
Zdaniem części radnych, pieniądze te należałoby prze-
kazać niewystarczającym budżetom 18 krakowskich rad 
dzielnic, bowiem projekty mieszkańców w znacznym 
stopniu dotyczyły podstawowych zadań dzielnic.
PĘKA POMNIK W BIEŻANOWIE. Przebudowa skrzy-
żowania ulicy Bieżanowskiej, Stacyjnej i ks. Popiełuszki 
oraz natężony ruch samochodowy spowodowały pęknię-
cia Pomnika Pod Orłem, który upamiętnia mieszkańców 
Bieżanowa poległych podczas obu wojen światowych. 
W lipcu ma się rozstrzygnąć przetarg na wykonawcę re-
montów na kwotę 400 tys. zł, przeznaczonych na renowa-
cję 11 kapliczek i 3 pomników na Plantach. Jeśli zostaną 
środki, jest szansa na naprawę Pomnika pod Orłem.
WYBIEGI DLA PSÓW. Zakończono konsultacje w spra-
wie lokalizacji wybiegów dla psów. Trudnym do spełnie-
nia wymogiem postawionym przez ZIKiT było wska-
zanie aż 0,5 ha gminnego terenu. Miasto ma środki na 
wybudowanie 2 - 4 wybiegów. Wskazano m.in. w Dziel-
nicy IX teren przy ul. Podmokłej, w Dzielnicy XII teren 
przy ul. Kurczaba, także teren za stacją Orlen w kierun-
ku ul. Aleksandry, a w Dzielnicy XIII Las Kopty przy 
ul. Rzemieślniczej.

Wycięli drzewa
W połowie czerwca otrzymaliśmy od Czytelniczki 

z Woli Duchackiej następujący list z prośbą o interwencję:

Szanowna Redakcjo, 
Zauważyłam wczoraj bardzo niepokojącą sytuację – 

w ciągu ostatnich 2-3 dni zostały wycięte wszystkie drzewa 
orzechowe (kilkadziesiąt sztuk) na zielonym obszarze roz-
ciągającym się między ulicami: Wolności, Estońską i Al-
gierską (Wola Duchacka Wschód) – bezpośrednia bliskość 
Parku Duchackiego. Były to drzewa dojrzałe, w większości 
kilkudziesięcioletnie. Martwię się również o to, że w czasie 
wycinki mogły się znajdować na nich gniazda ptaków – 
a okres wylęgu jeszcze się nie zakończył! Z rozmów z na-
potkanymi w okolicy osobami udało mi się dowiedzieć, że 
za wycinką może stać Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pod-
górze”, ale tę informację należałoby zweryfikować. Strata 
środowiskowa, jaką wyrządzono w ciągu kilku godzin, nie 
będzie możliwa do zrekompensowania przez kilkadziesiąt 
lat. Proszę o sprawdzenie, czy odpowiedzialny za wycinkę 
miał na nią zgodę i czy czasem nie dokonał jej w okresie 
ochronnym dla wylęgającego się ptactwa?

[imię i nazwisko do wiadomości redakcji]

Jak nas poinformował  kierownik Administracji Wola 
Duchacka  Czerna, Henryk Wołoch:

Teren, na którym dokonano wycinki drzew, rozciąga-
jący się między ulicami: Wolności, Estońską i Algierską,  
jest własnością Spółdzielni Mieszkaniowej „Podgórze”. 
Wycinka była prowadzona bez zezwolenia, ponieważ 
zgodnie z art. 83 pkt. 6 Ustawy o ochronie przyrody 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. wycinka drzew owocowych na 
terenie właściciela nie obliguje go do uzyskania takiego 
pozwolenia. Wycięto orzechy, czereśnie i śliwy (wycin-
ka porządkująca). Na terenie tym znajdują się ozna-
czone i przeznaczone do wycinki drzewa uschnięte lub 
chore, ale na te czynności wymagane jest zezwolenie, 
o które Spółdzielnia wystąpiła do odpowiednich orga-
nów administracji.

Tekst i fot. KRZYSZTOF JANIK

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

Cd ze str. 1

W XII Podgórskim Dyktandzie wzięło udział 23 
uczniów reprezentujących następujące podgórskie 
szkoły: G. 21, G. 24, G. 28, G. 32, G. 34, G. 35, G. 51 
i G. 75. Specjaliści od ortografii sprawdzili swe umie-
jętności 6 czerwca br. w Gimnazjum nr 35 im. Zofii 
 Chrzanowskiej, gdzie napisali dyktando pt. „O Czechu, 
który został podgórzaninem” i rozwiązali trudną, orto-
graficzną krzyżówkę.  

Po sprawdzeniu prac (przez polonistów z gimnazjów, 
z których uczniowie uczestniczyli w konkursie) okaza-
ło się, że w tegorocznej edycji Podgórskiego Dyktanda 
mistrzem ortografii została Agnieszka  Brodzicka (ucz. 
G. 35), II miejsce zajął Jakub Łodziński (ucz. G. 28), 
a III ex – aequo Oliwia Słomska (G. 24) i Aleksandra 
Korniak (G. 35). Ponadto zostały przyznane wyróż-
nienia dla następujących uczniów: Dominiki Krzoski  
(G. 21), Aleksandry Ciastoń (G. 32), Jana  Anweilera 
(G. 34), Karoliny Manieckiej (G. 51) i Mikołaja 
 Krebsa (G. 75).  

Tydzień później, 13 czerwca br. odbyło się uroczyste 
podsumowanie konkursu. W Sali im. Maryewskiego 
(przy Rynku Podgórskim 1), gdzie tradycyjnie już odby-
wa się finał Podgórskiego Dyktanda, spotkali się m.in. 
przedstawiciele Dzielnicy XIII: Zygmunt Włodarczyk, 

Aurelia Czerwińska–Pacura, Jacek Bednarz. Dzielnicę 
XI reprezentował Ksawery Sarnecki, a podgórskie gim-
nazja – dyr. G. 35 Bożena Skowronek oraz nagrodzeni 
i wyróżnieni uczniowie i ich opiekunowie. Specjalistom 
od ortografii wręczono cenne nagrody, które zostały 
zakupione dzięki funduszom przekazanym na organiza-
cję PD przez: Radę Dzielnicy XIII, Radę Dzielnicy XI 
i Radę Dzielnicy VIII. Na zakończenie zebrani obejrzeli 
krótki (przygotowany przez uczniów G. 35 pod opieką 
ich nauczycieli) program artystyczny przybliżający po-
nownie postać Antoniego Matecznego – bohatera tego-
rocznego dyktanda.

Podgórskie Dyktando to wspólny projekt Rady 
Dzielnicy XIII, Porozumienia Dzielnic „Podgórze Ra-
zem” i Gimnazjum nr 35 w Krakowie. Organizatorom 
zależy, aby młodzież uczyła się ortografii i interpunk-
cji. Dodatkowym, równie istotnym celem konkursu jest 
upowszechnianie wśród gimnazjalistów historii małej 
Ojczyzny – Podgórza. Patronat honorowy nad Podgór-
skim Dyktandem objął Tadeusz Matusz – zastępca Pre-
zydenta Miasta Krakowa. Miesięcznik „Wiadomości” 
sprawuje patronat medialny nad konkursem od pierw-
szej jego edycji. 

MARIA FORTUNA-SUDOR   

25 czerwca br. Karolina i Bartosz Bajkowscy miesz-
kający na Kurdwanowie poznali decyzję Sądu, który 
ograniczył ich prawa rodzicielskie. Rodzice oraz ich 
trzej synowie: 14-letni bliźniacy i 10-latek mają się 
znaleźć pod nadzorem kuratora i muszą podjąć terapię 
psychologiczną.  

O tej kontrowersyjnej sprawie pisaliśmy wielokrot-
nie. Warto przypomnieć, że rodzina Bajkowskich zna-
lazła się w centrum zainteresowań mediów na począt-
ku 2013 r., kiedy Sąd podjął decyzję o odebraniu dzieci 
rodzicom po tym, gdy psychoterapeuci z Krakowskie-
go Instytutu Psychoterapii zwrócili się do Rodzinnego 
Ośrodka Dydaktyczno–Konsultacyjnego, twierdząc, że 
w rodzinie Bajkowskich dochodzi do przemocy. Sytu-
acja była o tyle niejasna, że psychoterapeuci uczynili to 
dopiero wtedy, gdy rodzice trójki chłopców zrezygno-

wali z psychoterapii, na którą sami się zgłosili. Twier-
dzili, że nie przynosi ona rezultatów. Pomimo oporu ze 
strony rodziców, ich synowie zostali zabrani do domu 
dziecka (prosto ze szkoły na Kurdwanowie). W obro-
nę rodziny zaangażowało się wiele osób, zorganizowa-
no m.in. marsz, w którym domagano się szanowania 
prawa do wychowywania dzieci zgodnie w z własnymi 
przekonaniami. 

Pod koniec 2013 r. prokuratura umorzyła postępo-
wanie karne. Stwierdzono, że rodzice dobrze realizo-
wali obowiązki wychowawcze. Jednak sprawa przed 
Sądem toczyła się nadal. Czerwcowa decyzja to jej finał.  

Postanowienie było szeroko komentowane na forach 
internetowych, gdzie znalazł się m.in. taki post : „Polski 
Sąd jest zawsze nieomylny. Nie może zatem przyznać, że 
uprzednio popełnił pomyłkę. Teraz wypośrodkował”.  No 
cóż, nic dodać, nic ująć!

(FOR)

Pod patronatem medialnym „Wiadomości”

Znamy podgórskich mistrzów ortografii

Wyrok na Bajkowskich
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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

www.dentamax.com.pl
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Od redaktora

Trzy grosze
OBCIACH. Za komuny obciachem było należeć do partii, 
bo do partii należało się nie dla idei, lecz po to, by czer-
pać profity. I te profity dla beneficjentów były decydujące 
bardziej niż to, co ta partia za sobą zostawiała... Choć czę-
sto dopiero przelana krew musiała przywoływać do pionu 
i wielu (korzystając z okazji) oddawało legitymacje par-
tyjne... A przecież „odmowa wcale nie wymagała wielkiej 
odwagi, była tylko kwestią smaku”, kto zna ten cytat i jego 
Autora (Zbigniew Herbert) ten wie, o co chodzi. Dlacze-
go o tym piszę? Bo według mnie kwestią smaku, a mówiąc 
dzisiejszym językiem - „obciachem” jest dzisiaj należeć i fir-
mować własnym nazwiskiem inkryminowany układ partyj-
no-rządowy. Nagrane taśmy, a także sposób „wyjaśniania” 
tej afery, pokazują, że ta władza to grupa przestępcza, coś 
w rodzaju „ośmiornicy”, czyli czegoś co ma swoje macki 
w całym polskim życiu społeczno-polityczno-gospodar-
czym. Mówiłem niekiedy do szeregowych działaczy partyj-
nych, ludzi skądinąd porządnych: „zróbcie coś z tym swoim 
przywództwem, przecież to albo psychopaci, albo przestępcy 
i pójdziecie razem z nimi na dno, nie legitymizujcie ich”. 
Odpowiadało mi otumanione, bezmyślne spojrzenie lub 
patrzenie w bok. Przekroczyli wszelkie granice, idą stadem 
w zaparte. Ze strachu.

PROSZĘ, DZIĘKUJĘ, PRZEPRASZAM. To tytuł progra-
mu wdrażanego przez jedną z podgórskich rad dzielnic, kon-
kretnie Dzielnicę XI Podgórze Duchackie, skierowanego do 
dzieci i młodzieży. Program ma łagodzić obyczaje, wychowy-
wać u podstaw. Po ostatnich aferach podsłuchowych widać, 
że powinien edukować głównie dorosłych (nie wykluczając 
niektórych radnych ww. dzielnicy), ale szczególnie tych, którzy 
są na samej „górze” i nami rządzą. Ich mentalność rodem 
z kryminału lub spod budki z piwem zaprawiona jest knajac-
kim, prostackim językiem. To co myślą i robią, determinuje 
język, jakim się porozumiewają. Nic dodać, nic ująć. W tym 
kontekście o nas pewnie mówią i myślą: „bydło, osły i barany”. 
Zrobili sobie folwark zwierzęcy i tak też wobec nas działają. 
ŻYJMY WOLNIEJ. Pracujemy coraz więcej, coraz dłużej 
i za relatywnie niskie zarobki. Trudno zrozumieć dlaczego 
tak jest, gdy za zachodnią granicą obniżają wiek emerytalny, 
a luz w pracy i na ulicach jest widoczny w całej Unii Euro-
pejskiej. Nie przejmują się nią tak, jak u nas, nie skaczą, jak 
zagrają ci, którzy na tej UE zarabiają najwięcej... W życiu 
każdego z nas i w skali każdej rodziny widać, że spieszymy 
się coraz bardziej, że tydzień mija za tygodniem – najczę-
ściej bez odpoczynku i bez refleksji. Gubimy smak i sens 
życia. Stajemy się przedmiotami, maszynkami w pogoni za 
„marchewką”. Znajdźmy czas, aby przystanąć na chwilę 
i przyjrzeć się temu, co i kto nam tę „marchewkę” podtyka, 
wyznaczając kolejne etapy wyścigu. Spróbujmy żyć wolniej.

JAROSŁAW KAJDAŃSKI

Zachęcamy do korzy-
stania z osiedlowych filii 
Podgórskiej Biblioteki Pu-
blicznej. 

Na czas wakacji (30 czerw-
ca – 31 sierpnia) zostają ujed-

nolicone godziny otwarcia wszystkich filii biblioteczny-
ch:poniedziałek, środa, piątek 12 – 18, wtorek, czwartek  
10 – 15, sobota nieczynne. 

W dniach 11 – 29 sierpnia zamknięta będzie filia nr 5 
w Swoszowicach przy ul. Chałubińskiego 47.

Przy okazji informujemy, że w ww. bibliotekach do-
stępne są aktualne i archiwalne numery „Wiadomo-
ści”. Można je przejrzeć także na naszej stronie inter-
netowej: www.wiadomoscipodgorze.pl

Wakacje  
z książką

UDANYCH WAKACJI!
Do zobaczenia we wrześniu!

Redakcja „Wiadomości”

Cum tacent, clamant (łac. Milcząc, wołają) to ty-
tuł wystawy fotografii Piotra Życieńskiego, która jest 
unikatowym zapisem prac poszukiwawczych IPN na 
„Łączce” (kwaterze Ł) na Powązkach w Warszawie 
w latach 2012 i 2013, gdzie odkrywani są „z nieistnie-
nia” niezłomni żołnierze niepodległości. 

Jak podkreślali obecni przy otwarciu wystawy histo-
rycy, przedstawiciele organizatorów, tj. krakowskiej 
Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległo-
ściowego (prof. Tomasz Gąsowski i komisarz wystawy 
Dariusz Walusiak), Fundacji Niepodległości (z Lubli-
na), Biblioteki Jagiellońskiej (prof. Zdzisław Pietrzyk), 
krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej 
(dr Marek Lasota) – wystawa jest istotna dla polskich 
dziejów XX w. 

Organizatorzy chcieli, aby „Łączka” symbolicznie wy-
szła poza Warszawę, bowiem takich „łączek” z żołnie-
rzami niezłomnymi są „tysiące”.

Wystawę można oglądać do 21 lipca w Biblioteki 
Jagiellońskiej , al. Mickiewicza 22, (wejście od strony 
ul. Oleandry 3).

Milcząc, wołają

Fot. Piotr Życieński


