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29 października, podczas uroczy-
stej sesji Rady Miasta wręczono ty-

tuł Honorowego Obywatela Sto-
łecznego Królewskiego Miasta 
Krakowa panu ADAMOWI 
 MACEDOŃSKIEMU. Moż-
na by rzec: nareszcie! Czapki 
z głów! chapeau bas! Uroczy-
stość zgromadziła wielu przed-

stawicieli elit Krakowa, którzy 
chcieli uczcić człowieka – legen-

dę, symbol patriotyzmu i nie-
złomności.

– Dziękuję Panu Bogu, że 
w niezłej kondycji dożyłem 
takiego szczęśliwego momen-

tu, że otrzymałem ten ważny tytuł i znalazłem się w tak 
zaszczytnym gronie – dziękował jak zawsze skromny 
Adam Macedoński. – W dalszym ciągu mam nowe po-
mysły, tak artystyczne, jak i te związane z chronieniem 
pamięci narodowej.
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W sprawie przyszłorocznych obchodów jubileuszu 
100-lecia połączenia Podgórza z Krakowem odbyły 
się spotkania przewodniczących sześciu podgórskich 
rad dzielnic. Ich inicjatorem był przewodniczący Rady 
Miasta Bogusław Kośmider. Obchodom towarzyszy 
przedwojenne hasło „Podgórze zawsze na górze”, na-
wiązujące do dominującego usytuowania Podgórza. 
Swoją drogą w momencie połączenia, Wolne Królew-
skie Miasto Podgórze było bogatsze od Królewskiego 
Stołecznego Miasta Krakowa, a jego mieszkańcy do po-
łączenia nie byli skorzy. Kulminacją jubileuszu będzie 
odnowienie aktu połączenia obu miast, zaplanowane 
na 15 lipca 2015 r.

Zaproponowało włączenie do planów inwestycyjnych 
Krakowa wiele fundamentalnych  inwestycji, jak uru-
chomienie Muzeum Podgórza jako oddziału Muzeum 
Historycznego Miasta Krakowa (nasza redakcja włącza-
ła się w ten projekt). Ostatecznie znajdzie ono siedzibę 
w  Zajeździe pod św. Benedyktem przy ul. Limanow-
skiego, naprzeciwko starego cmentarza Podgórskiego. 
Poza tym zapisano rewitalizację Parku Bednarskiego 
i renowację wzgórza Lasoty, a także rewitalizację parku 
Duchackiego. Oprócz tego znalazł się remont budynku 
Centrum Sztuki Współczesnej przy ul. Zakopiańskiej, 

rewitalizacja Fortu 52 z przeznaczeniem m.in. na Klub 
Kultury Kliny, a także budowa komisariatu policji przy 
ul. Czerwone Maki.

Rewitalizacja parku Duchackiego ma potrwać kilka 
lat. Według szacunków ZIKiT- u, potrzeba  ok. 6,5 mln 
zł, by zagospodarować park i odnowić stary dwór, który 
jest w opłakanym stanie. Rada Dzielnicy XI alarmo-
wała ZIKiT pismami, interweniowały także media, aby 
zabezpieczyć dwór przed zimą, gdyż jego zagrzybienie 
może doprowadzić do ruiny. 

Cd. na str. 2

Podgórze zawsze na górze



WIADOMOŚCI2 Nr 11  listopad  2014

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

Na razie na rewitalizację parku Duchackiego zabez-
pieczono w budżecie miasta 2,2 mln zł, ale podczas 
spotkań dotyczących przyszłorocznych jubileuszy Rada 
Dzielnicy XI wniosła o dodatkowe dofinansowanie 
w kwocie 2,5 mln zł. 

Tak czy inaczej 
prace przy Parku 
trzeba zacząć od ra-
towania starego dwo-
ru. W tym przypadku 
zdarzył się precedens 
w 7-letniej walce 
o Park prowadzonej 
transparentnie przez 

Dzielnicę XI. Otóż prezydent Jacek Majchrowski za-
rządzeniem nr 3001/2014 z 20 października przekazał 
stary dwór w użyczenie na 3 lata Stowarzyszeniu Przyja-
ciół Woli Duchackiej. Żadna ze stron nie powiadomiła 
o tym Dzielnicy XI. Zarządzenie prezydenta dotyczy 
okresu przejściowego, do czasu utworzenia parku Du-
chackiego i gruntownego remontu dworu. Władze Sto-
warzyszenia deklarują, że poradzą sobie z utrzymaniem 
dworu nawet w obecnej sytuacji, ale nie są w stanie zro-
bić tego bez pomocy miasta.

Tymczasem Rada Dzielnicy XI na ostatniej sesji w tej 
kadencji przyjęła uchwałę o pozytywnej opinii dotyczą-
cej koncepcji rewitalizacji parku Duchackiego przygo-
towanej przez firmę Gajda Architektura Krajobrazu. 
Uchwała ta została obwarowana zastrzeżeniem, że 
realizator projektu czyli ZIKiT musi uwzględnić zale-
cenia do projektu Miejskiego Konserwatora Zabytków 
i Miejskiego Architekta Krajobrazu.

10 października w ra-
mach jubileuszu 650-le-
cia Woli Duchackiej 
odbyło się zasadzenie 
Drzewa Memoriałowe-
go przed starym dworem 
w parku Duchackim. 
Wybrano do tego sym-
boliczną, poetycką lipę, 
a w uroczystości wzięli 
udział przedstawiciele 
władz miasta, Dzielnicy 
XI, SPWD oraz licz-
ne szkoły, przedszkola 
i domy kultury.

Oprac. i fot. (KAJ)

Cd. ze str. 1 
Jego heroicznym życiorysem można by obdarować 

wielu ludzi. Miał w życiu wiele szczęścia, które – jak 
podkreśla – zawdzięcza Bogu.

Urodził się 29 stycznia 1931 r. we Lwowie w rodzinie 
policjanta. Po zajęciu we wrześniu 1939 r. Kresów przez 
wojska sowieckie, przedostał się wraz z rodziną do Kra-
kowa. W 1946 r., będąc uczniem gimnazjum im. Witkow-
skiego w Krakowie, wstąpił do Narodowego Ruchu Opo-
ru (podległego Ruchowi Oporu AK), zorganizował dwie 
grupy NRO. W 1946 r. brał udział w demonstracji z okazji 
święta 3 Maja w Krakowie i w strajku szkolnym. Pod ko-
niec października aresztowany, uciekł i ukrywał się. Po 
ogłoszeniu amnestii w marcu 1947 r. wrócił do Krakowa.

W 1950 r. ukończył Liceum Sztuk Plastycznych. 
Z przyczyn ekonomicznych przerwał studia na Akade-
mii Sztuk Pięknych. Budował Nową Hutę. Rozpoczął 
studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale w styczniu 
1952 r. został aresztowany. Wyszedł z więzienia po mie-
siącu. Pracował jako brakarz, dekorator, magazynier, 
laborant fotograficzny. 

Od 1953 r. publikował swoje charakterystyczne ry-
sunki satyryczne w prasie polskiej („Dziennik Polski”, 
„Przekrój”, „Szpilki”, „Panorama Północy”, „Magazyn 
Polski”, „Tygodnik Powszechny”) i zagranicznej („Pa-
ese Sera”, „Dikobraz”, „Izwiestia”, „Eulensspiegel”). 
Od 1967 r. na łamach „Tygodnika Powszechnego” 
i „Przekroju” publikował wiersze i krótkie utwory pro-
zatorskie. 

W 1956 r. działał w Studenckim Komitecie Rewo-
lucyjnym na Politechnice Krakowskiej, organizując 
pomoc dla powstańców w Budapeszcie. W kwietniu 
1960 r. brał udział w obronie krzyża w Nowej Hucie.

Dzięki poleceniu Sławomira Mrożka zamieszkał 
w Domu Literatów przy ul. Krupniczej 22 w Krakowie. 
Urządzał tam razem ze Stanisławem Czyczem cotygo-
dniowe spotkania literackie dla młodzieży twórczej, 
przypominał o zbrodni katyńskiej i wywózkach Polaków 
na Sybir. W 1968 r. przemycał z Zachodu literaturę emi-
gracyjną, a z Czechosłowacji przewoził do redakcji pary-
skiej „Kultury” publikacje wydawane w czasie Praskiej 
Wiosny. Zbierał materiały o demonstracyjnym samo-
spaleniu Ryszarda Siwca w Warszawie w czasie dożynek 
we wrześniu 1968 r. Założył w Krakowie Międzynaro-
dowe Studio Folk Songu, kultywujące kulturę ludową 
i propagujące prawa człowieka; wspomagał ks. Jana Pa-
lusińskiego przy organizowaniu Sacrosongów. W 1977 r. 
brał udział w demonstracjach po tragicznej śmierci 
Stanisława Pyjasa. Współpracował z Komitetem Obro-
ny Robotników, Studenckim Komitetem Solidarności, 
Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela, później 
także z Konfederacją Polski Niepodległej. 

W lutym 1978 r. współtworzył konspiracyjny Insty-
tut Katyński, który gromadził dokumentację, wydawał 
„Biuletyn Katyński” i książki o problematyce katyń-
skiej, organizował prelekcje, a po 1989 r. także konkur-
sy i wystawy.

W 1979 r. założył w Krakowie Chrześcijańską Wspól-
notę Ludzi Pracy. Wydawał niezależne pismo „Krzyż 
Nowohucki”. W kwietniu 1980 r. zorganizował pierwszą 
demonstrację pod Krzyżem Nowohuckim, w sierpniu 
brał udział w głodówce w kościele Matki Bożej Królo-
wej Polski w Nowej Hucie na znak poparcia dla strajku-
jących robotników Wybrzeża. Od września 1980 r. dzia-
łał w „Solidarności” przy Związku Polskich Artystów 
Plastyków w Krakowie. 13 grudnia 1981 r. został na pół 
roku internowany. Przetrzymywany w Nowym Wiśni-
czu i w Załężu k. Rzeszowa, uczestniczył w 10-dniowej 
głodówce i proteście internowanych, po pobiciu przez 
służbę więzienną przebywał w szpitalu, skąd uciekł na 
pogrzeb matki. W 1985 r. wspólnie z Jerzym Smorawiń-
skim założył pierwszą Rodzinę Ofiar Katynia.

Swoje zbiory historyczne przekazał Fundacji Cen-
trum Czynu Niepodległościowego, współorganizował 
portal internetowy Instytutu Katyńskiego im. Janu-
sza Kurtyki poświęcony zbrodniom sowieckim na 
Polakach.

Odznaczony m.in. Medalem Komisji Edukacji Na-
rodowej i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodze-
nia Polski (2007). Honorowy członek „Stowarzyszenia 
NZS 1980”. W 2011 r. otrzymał nagrodę Kustosz Pa-
mięci Narodowej. Autor wielu plastycznych wystaw kra-
jowych i zagranicznych. Wciąż pracuje twórczo.

Oprac. i fot. (KAJ)

Więcej o Adamie Macedońskim w styczniowym 
i kwietniowym numerze – www.wiadomoscipodgorze.pl

Od redakcji:
Redakcja „Wiadomości” składa Laureatowi serdeczne 
gratulacje!

Uhonorowany Adam MacedońskiPodgórze  
zawsze na górze
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Drwinka (nazwa od XX wieku, wcześniej Czerna) – 
struga wypływająca z osiedla Piaski Nowe, przepływa-
jąca przez Kozłówek, Prokocim i Bieżanów oraz Park 
Jerzmanowskich. W swym górnym biegu stanowi natu-
ralną granicę między Piaskami a Kozłówkiem. W okoli-
cy około 1200 metrów od źródeł wpada do Drwinki nie-
wielki prawy dopływ wypływający również z Piasków. 
W rejonie ulicy Seweryna Udzieli zostaje zasilona 
dwoma prawymi dopływami: pierwszy mający źródła 
około 1,5 km wcześniej obok ulicy Wielickiej pomiędzy 
osiedlami Nowy Prokocim i Nowy Bieżanów, i następny 
około 150 metrów dalej mający swój początek w okoli-
cach ulicy Jana Korepty przy wiadukcie na odnodze ko-
lejowej do Wieliczki. Następnie przepływa pod torami 
kolejowym, by skończyć swój bieg wpływając po drugiej 
stronie torów do Drwiny. W przeszłości Drwinka pełni-
ła ważną rolę, płynąc koło znanego szlaku na wschód, 
wzdłuż którego pędzono bydło. Jej wody wykorzystywa-

no też w gospodarstwach domowych. Drwinka należy 
do dorzecza Wisły.

W dolinie Drwinki żyje kilka gatunków ptaków 
m.in. dzięcioł zielony czy sowa uszata.

Obecnie uchwałą Rady Miasta Krakowa realizowany 
jest projekt „Park Rzeczny Drwinka”.

(…) Rzeczka Czerna, nazwana w XX wieku Drwin-
ką, została w górnym odcinku zasypana w latach 80-tych 
XX wieku (niwelacja terenu pod zabudowę blokową 
i ulicę Nowosądecką).

(…) Na granicy Woli z Kurdwanowem i Piaskami cią-
gnie się uskok tektoniczny – tak zwana Dolna Kurdwa-
nowską, którą płynął potok Czerna (…).

Oprac. i fot. (KAJ)

Źródła: Wikipedia oraz Elżbieta Maria Firlet, „Wola 
Duchacka pod Krakowem – historia i krajobraz”,  
„Krzysztofory” nr 20, Kraków 1998

Źródła i uroki Drwinki

Wykopki na ulicy Barbary
W połowie miesiąca lipca br. została rozkopana uli-

ca Barbary (na wysokości myjni samochodowej) w celu 
udrożnienia kratki ściekowej kanalizacji deszczowej na 
w/w ulicy. Firma, która wykonywała pracę na zlecenie 
ZIKiT , wycięła asfalt, wykopała dół, coś pogrzebała przy 
kratce ściekowej, a następnie zasypała wykopaną dziurę 
i odjechała pozostawiając nie dokończoną robotę w sta-
nie jak na załączonym zdjęciu. 

Ulica została zawężona stojącymi barierkami, asfalt 
na jezdni nie uzupełniony, stary asfalt pozostawiony na 
kupce, a kratka ściekowa jak była niedrożna, tak do dnia 
dzisiejszego pozostała niedrożna. Barierki utrudniają 
przejazd pojazdów oraz wyjazd spod stojącego obok blo-
ku. Codzienne próby skontaktowania się z inspektorem 
z ZIKiT od trzech tygodni są bezskuteczne, cały czas jest 
w terenie lub na urlopie i nie odbiera ani telefonu stacjo-
narnego, ani komórkowego.

Pozdrawiam,
Czytelnik  

(nazwisko i imię tylko do wiadomości redakcji) 

Od redakcji:
Załączamy zdjęcie z października br. Niewiele się zmieniło.

październiklipiec
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Sztuka dobrego drukuuku

W skrócie

Etap przejściowy
Justyna i Marcin razem z dwojgiem dzieci – dwu-

ipółletnim synkiem oraz półtoraroczną córeczką – od 
prawie dwóch lat mieszkają w jednym z nowych bloków 
przy ulicy Borkowskiej, w dzielnicy Swoszowice. Jest 
to dla nich lokum przejściowe, które wynajmują; wła-
sne mają dopiero w planach. Nie zdecydowali jeszcze, 
w jakiej okolicy będą chcieli docelowo zamieszkać, choć 
myślą raczej o czymś bliżej centrum. Wiedzą już za to, na 
co zwrócą szczególną uwagę pod kątem samego miesz-
kania. – Największym problemem tutaj jest brak piwnicy 
– mówi Marcin. – Był pomysł komórki lokatorskiej, ale 
na razie nie słychać, żeby coś się ruszyło w temacie. Póki 
co wózki dziecięce trzymają na balkonie, a wszystkie za-
bawki w domu.  – Brakuje też placu zabaw na osiedlu – 
dodaje Justyna. – Kawałek dalej jest co prawda park, ale 
aby się do niego dostać, trzeba przejść przez ruchliwą ulicę, 
a z dziećmi, wiadomo, jest to spory minus. Życie młodych 
mam i ich pociech toczy się w dużej mierze na małym 
dziedzińcu, ale ze względu na brak ogrodzenia, miejsca 
tego również nie można uznać za w pełni bezpieczne.

Rozwiązaniem podobnych problemów wydaje się 
mieszkanie w zamkniętym osiedlu, lecz Marcin, jako 
ratownik medyczny, odnosi się do takich miejsc z mie-
szanymi uczuciami. – Mają swoje dobre i złe strony – tłu-
maczy. – Na pewno mieszkańcy czują się bezpieczniej, 
zwłaszcza wieczorami, ale już kiedy jedziemy karetką do 
chorego, takie osiedla to dla nas prawdziwa zmora, jest 
tam bardzo trudno się dostać.

Marcin jest rodowitym krakowianinem. Do pracy 
dojeżdża samochodem i chociaż przeważnie udaje mu 
się zaparkować niedaleko bloku, przyznaje, że wraz 
z rozrastaniem się osiedla zaczyna być coraz trudniej, 
zwłaszcza jeśli wraca się wieczorem. – Tymczasem w ga-
rażu podziemnym trzy czwarte miejsc stoi pustych – mówi. 
– Ale przy cenach, jakie wyznaczył deweloper, trudno się 
dziwić, że ludzie wolą polować na miejsce na zewnątrz. 
Justyna wychowała się w Nowym Sączu, jest z wykształ-
cenia handlowcem, obecnie zajmuje się wychowaniem 
dzieci. Myślą powoli o posłaniu ich do przedszkola, 
z tym że do publicznego trzeba zapisać dziecko dużo 
wcześniej i cierpliwie czekać. Nie mówiąc już o żłob-
kach publicznych, w których miejsc nie ma w ogóle.

Ulubione sposoby spędzania wolnego czasu? – Plac 
zabaw, piaskownica – mówi z uśmiechem Justyna. 
Oprócz tego dzieci chętnie oglądają bajki w telewizji 
(ale – jak zaznacza mama – raczej nie dłużej niż pół 
godziny), zaczynają już także opanowywać nowe tech-
nologie, takie jak telefon komórkowy czy tablet. Nato-
miast ich rodzice na chwile prawdziwego odpoczynku 
mogą sobie pozwolić właściwie tylko w weekendy. – Jak 
człowiek wyjdzie z pracy o godzinie osiemnastej, zanim 
jeszcze dojedzie do domu, to myśli już o tym, co trzeba 
zrobić następnego dnia – mówi Marcin. Oboje przyznają 
też, że maluchy wieczorami są bardzo aktywne i trudno 
je zmusić do spania. Z drugiej strony, dzięki temu nie 
urządzają rano zbyt wczesnej pobudki.

Pierwsze kroki na swoim
Gosia i Marek również mieszkają przy ulicy Borkow-

skiej, z tym że dzięki programowi „Rodzina na swoim” 
udało im się kupić własne lokum. W Swoszowicach wylą-
dowali właściwie przez przypadek. – Kiedy znaleźliśmy to 
mieszkanie, nawet nie wiedzieliśmy, gdzie ono jest. Spraw-
dziliśmy tylko w Internecie rejon, szukaliśmy też opinii na 
temat dewelopera. Dopiero po podpisaniu umowy przed-
wstępnej zaczęliśmy dokładniej oglądać okolicę – wspomi-
na Marek. – W grę wchodziła przede wszystkim odpowied-
nia cena i wielkość. Z perspektywy czasu widzimy, że to było 
kompletnie nieodpowiedzialne – dodaje z uśmiechem jego 
żona. Zgodnie przyznają jednak, że decyzji nie żałują.

Marek jest z urodzenia krakowianinem, ale obo-
je z Gosią wychowywali się w okolicach Rabki-Zdrój. 
Znają się od szkoły podstawowej, małżeństwem są 
od sześciu lat, a w grudniu ich rodzina się powiększy. 

W związku z tym zaczyna ich powoli interesować kwe-
stia pobliskich przedszkoli i żłobków. – Prywatnych jest 
mnóstwo, ale przydałby się jakiś publiczny, a z tym niestety 
jest problem – mówią. – Nie chodzi tu nawet o czesne, ale 
słyszałam, że w państwowych placówkach mają program 
– o określonych godzinach dzieci śpią, jedzą, bawią się, 
a w prywatnych podobno nie ma takiego harmonogramu 
– tłumaczy przyszła mama.

Marek zajmuje się projektowaniem wnętrz, do pracy 
dojeżdża samochodem, natomiast Gosia korzysta z ko-
munikacji miejskiej. Na kampus UJ, gdzie pracuje, teore-
tycznie ma łatwy dojazd, jednak rzeczywistość nie zawsze 
wygląda tak różowo. – Normą jest czekanie na autobus 
178, który notorycznie się spóźnia. Dlatego przy ładnej 
pogodzie woli czasem wsiąść na rower. Oboje z mężem 
lubią aktywny wypoczynek. W swojej dzielnicy docenia-
ją to, że mogą wybrać się na spacer po parku, nie mają 
też problemów ze zrobieniem zakupów. – Brakuje tylko 
dobrej piekarni – zaznacza Gosia. – Do poruszenia na któ-
rymś ze spotkań jest też kwestia placu zabaw na dziedzińcu, 
bo myślę, że spokojnie byłoby tu miejsce na zrobienie czegoś 
więcej niż tylko piaskownicy, chociażby zjeżdżalni.

Największym utrudnieniem jest dla nich jednak brak 
wystarczającej ilości miejsc parkingowych na osiedlu. 
Sytuacji nie poprawi na pewno wprowadzenie się loka-
torów do kolejnego bloku, który jest aktualnie w trakcie 
budowy. – Nawet nie chcę o tym myśleć, a ceny podziem-
nych parkingów są takie, że nie ma o czym dyskutować 
– mówi Gosia, dodając: – Powinno być to jakoś uregu-
lowane prawnie, żeby przynajmniej jedno miejsce parkin-
gowe przypadało na mieszkanie. Podobnie jak sąsiedzi, 
oni również narzekają na brak piwnicy albo chociaż 
niewielkiej komórki lokatorskiej. – Jest możliwość wy-
najęcia, ale w innym bloku – mówią. Niedawno pojawił 
się pomysł utworzenia wózkowni, lecz na razie nie wia-
domo na ten temat nic konkretnego. Tymczasem już 
niedługo takie miejsce bardzo by im się przydało…

BARBARA BĄCZEK

fot. Wojciech Kuma

Na swoim
Rozpoczęcie życia „na swoim” nigdy nie było proste, 

wydaje się jednak, że w ostatnim czasie usamodzielnić 
się jest coraz trudniej. Pierwsza przeszkoda, na którą na-
potykają młodzi ludzie, to zakup własnego mieszkania 
– mało kogo stać, żeby zrobić to za gotówkę, a uzyskanie 
kredytu z banku to, wbrew temu co twierdzą reklamy, 
często droga przez mękę. Nawet jeśli okaże się, że speł-
niamy warunki, by zostać potencjalnym kredytobiorcą, 
ilość formalności, jakie trzeba wypełnić, aby w końcu 
związać się z bankiem umową na kilkanaście lub kilka-
dziesiąt lat, niejednego może przyprawić o zawrót głowy. 
Z drugiej strony, wynajmowanie mieszkania niekoniecz-
nie jest lepszym rozwiązaniem, gdyż wielokrotnie okazuje 
się, że opłaty, jakie trzeba uiścić właścicielowi, są wyższe 
niż rata, którą musielibyśmy spłacać, decydując się jed-
nak na kredyt.

ZADANIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO. Zarzą-
dzeniem prezydenta zatwierdzono ostatecznie listę za-
dań do realizacji w ramach tegorocznej edycji budżetu 
obywatelskiego. Wybrano następujące zadania dzielni-
cowe w naszym rejonie: Dzielnica IX Łagiewniki-Borek 
Fałęcki – 1. Park Leśny Borek Fałęcki (etap I), 2. moder-
nizacja filii nr 20 Podgórskiej Biblioteki Publicznej przy 
ul. Borsuczej, 3. bezpieczna droga do szkoły – uspokoje-
nie ruchu w rejonie przejścia dla pieszych na ul. Fredry, 
4. żaluzje w oknach sali gimnastycznej ZSO nr 17 przy 
ul. Fredry; Dzielnica X Swoszowice – 1. budowa placu 
zabaw dla filii SP nr 97 przy ul. Armii Kraków; Dzielni-
ca XI Podgórze Duchackie – 1. pakiet „Angielski i bez-
pieczeństwo” (Inicjatywa „Angielski bezpłatnie 5 razy 
w tygodniu dla krakowskich uczniów” oraz „Bezpieczne 
przeprowadzanie dzieci przez jezdnię” i „Monitoring dla 
szkół i przedszkoli w Dzielnicy XI”); Dzielnica XII Bieża-
nów-Prokocim – 1. pakiet „Angielski i bezpieczeństwo” 
(Inicjatywa „Angielski bezpłatnie 5 razy w tygodniu 
dla krakowskich uczniów” oraz „Bezpieczne przepro-
wadzanie dzieci przez jezdnię” i „Monitoring dla szkół 
i przedszkoli w Dzielnicy XII”); Dzielnica XIII Podgó-
rze – 1. „Zazieleńmy Podgórze” – 100 drzew i 100 krze-
wów dla Podgórza, 2. „Siłownia pod chmurką” w Parku 
Bednarskiego, 3. zakup i montaż stojaków rowerowych, 
4. montaż progów na ul. Myśliwskiej w okolicy Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 1; 5. rewitalizacja zielonych 
skwerów przy ul. Krasickiego 17. A z zadań ogólnomiej-
skich wybrano: 1. Stworzenie ogólnomiejskiej sieci dar-
mowego WiFi dla mieszkańców, jak również turystów; 
2. Sekundniki na głównych sygnalizacjach świetlnych; 
3. Uruchomienie tablicy informującej o stężeniach za-
nieczyszczeń powietrza; 4. „Od dzieciaka do starszaka” 
- plac zabaw w Parku Jordana; 5. Centrum psychoonko-
logii; 6. „Pogromcy bazgrołów” (program przeciw nisz-
czeniu ścian i murów); 7. Rewitalizacja Kopca Wandy 
wraz z terenami zielonymi; 8. Ścieżka narciarstwa biego-
wego Nordic; 9. Walking od Salwatora do Dąbia wzdłuż 
Bulwarów Wiślanych; 10. „Bestsellery w bibliotekach, 
nie tylko w Empiku”; 11. Pakiety uzupełniające nr 1, nr 2 
i nr 3 do dodatkowych lekcji języka angielskiego.
KAMERY NA PIASKACH NOWYCH. Działa już sys-
tem monitoringu wizyjnego na os. Piaski Nowe - wy-
posażono go w 13 kamer. Wymieniono przy okazji 19 
przestarzałych kamer na os. Kurdwanów Nowy. Man-
kamentem są braki kadrowe na stanowisku obserwato-
ra kamer w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Cechowej.
ELEKTROBRYGADA 801 084 084. MPO uruchomi-
ło „Elektrobrygadę na telefon”, gdzie pod numerem 
801 084 084 można zgłosić – tak mieszkańcy, jak i przed-
siębiorcy - nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu rtv i agd.
ZWIEŃCZENIE JUBILEUSZU. Całoroczne obchody 
jubileuszu 800-lecia Bieżanowa zwieńczyła uroczystość 
w Dworze Czeczów. Zaprezentowano m.in. wyjątkową 
publikację pt. „Wokół Dworu Czeczów, czyli ilustro-
wana historia Bieżanowa”, wydaną staraniem Rady 
Dzielnicy XII.

Z pomocą wielu osobom przychodzą programy rządo-
we, takie jak „Rodzina na swoim” czy „Mieszkanie dla 
młodych”. I o ile odciążenie finansowe jest w ich przypad-
ku nieocenione, minusem jest konieczność wyboru lokum, 
które spełni określone warunki. W efekcie często trzeba 
odłożyć na bok marzenia i pomyśleć wyłącznie racjonalnie.

Wydawałoby się, że szczęściarzami są ci, którym wsparcie 
finansowe, nie tylko przy zakupie mieszkania, ale i w dal-
szym życiu, oferują rodzice, krewni lub znajomi. Wiele osób 
rzeczywiście chętnie z tego skorzysta, są jednak i tacy, którzy 
za punkt honoru stawiają to, aby radzić sobie samodzielnie. 
Wolą pracować po godzinach, znaleźć dodatkowe źródło 
dochodu albo wyjechać za granicę, a gdy już decydują się 
na przyjęcie pomocy, to raczej w formie pożyczki. Wyjaz-
dy zagraniczne niejednokrotnie natomiast przeciągają się 
w czasie, doprowadzając nawet do tego, że emigranci, któ-
rzy mieli spędzić w Wielkiej Brytanii czy Niemczech maksy-
malnie rok, postanawiają zostać tam na stałe.

Żeby jednak nie zniechęcać tych, którzy zastanawiają się, 
czy opłaca im się opuścić wygodny pokój u rodziców, należy 
też wspomnieć o wyjątkowym uczuciu, jakie, niezależnie od 
wcześniejszych poświęceń, pojawia się w momencie, gdy po 
raz pierwszy przekraczamy próg własnego mieszkania, roz-
poczynając tym samym życie na swój rachunek. I chociaż 
nie jest komfortowa świadomość, że przed nami trzydzieści 
lat spłacania kredytu, stanem konta nie ma się specjalnie 
co chwalić, a po dziesięciu godzinach w pracy zapominamy 
własnego nazwiska, ci, którzy ten krok mają już za sobą, 
w przeważającej większości są zgodni – było warto.

BARBARA BĄCZEK

MŁODZI NA STARCIE (cz. 2)
Znalezienie pracy i wymarzonego mieszkania, wychowanie dzieci – to główne, choć nie jedyne, wyzwania 

dla młodych ludzi, rozpoczynających życie „na swoim”. Zapytaliśmy o nie kilka rodzin z naszego rejonu.
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 Trwają prace przy prze-
budowie Rynku Podgór-
skiego (na zdjęciu). Pogoda 
sprzyja, może ekipy zdążą 
na przyszłoroczny jubileusz 
100-lecia połączenia Pod-
górza z Krakowem, a Rynek będzie tego uwieńczeniem.

 Przy ul. Wielickiej powstają ścieżki rowerowe, jak te 
przy „Kablu” i dalej przy Urzędzie Miasta. Przy okazji 
naprawiono dojście do magistratu (na zdjęciach).

 O zabytkowej kapliczce na rogu ulic Cechowej i Łu-
życkiej, którą przysłonięto reklamą, pisaliśmy jakiś czas 
temu. Teraz odnotowujemy, że kapliczka nie tylko jest 
odsłonięta, ale także rewaloryzowana (na zdjęciach).

 Wzdłuż ulicy Łużyc-
kiej, od Bochenka i Kijan-
ki w kierunku Cechowej, 
trwa budowa chodnika. 
Oby to był początek prze-
budowy całej tej ulicy.

 Po kilku latach starań 
radnych i wyjątkowo dobrej woli dyrekcji ZIKiT- u uda-
ło się przywrócić oznakowanie przejścia dla pieszych na 

os. Piaski Nowe. Przeważyły względy bezpieczeństwa dla 
mieszkańców. Tą ruchliwą drogą podążają także przed-
szkolaki do pobliskiego przedszkola, więc priorytet wy-
dawał się wysoki. Na przeszkodzie stała kwestia dojazdu 
samochodów dostawczych. 

 Gimnazjum przy ul. 
Aleksandry na os. Nowy Bie-
żanów ma już halę sportową 
z prawdziwego zdarzenia.

 Zawrzało na os. Ko-
złówek z powodu planu 
wybudowania tam base-
nu. Basen miałby powstać 
na terenie trzech boisk: 
do koszykówki, siatkówki 

i piki nożnej. Zapytani mieszkańcy nic o tym nie wie-
dzieli, a inni wskazywali na ławki, które okupują menele 
przy bezradności Straży Miejskiej.

 Poprzez załatanie dziur poprawiono przejezdność 
ulicy Kordiana. Z drugiej strony, od ul. Bojki, trwa bu-
dowa drogi dojazdowej, która w przyszłości ma utwo-
rzyć nową pełną ulicę Kordiana. 

 Przy ul. Wysłouchów 
pojawiły się dźwigi. To pra-
ce przy rozbudowie sklepu 
„Biedronka”. Sklepy tej 
sieci rozrastają się także 
ilościowo. – Na początku 
deklarowali „tylko polskie produkty”, ale to już nieak-
tualne, jednak klienci nie mają powodów do narzekań 

– mówi mieszkaniec osie-
dla. Jak się dowiedzieli-
śmy, otwarcie nastąpi na 
początku grudnia.

 Dziur w jezdniach 
jakby mniej, ale są też ta-

kie, które służby miejskie uparcie pomijają, jak ta przy 
ul. Wysłouchów (koło „dzwonów).

 Akcja „Liść” trwa na całego, zbierają je i właściciele 
posesji, jak i wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Na 
zdjęciach – worki przy ul. Heleny i przed przychodnią 
przy ul. Na Kozłówce.

 Pojawiły się ławki po wykonaniu modernizacji 
ul. Bojki, a przy jednej z klatek schodowych mieszkanka 
co roku upiększa okolicę przyblokowym ogródkiem. 

 Rabata przed pawilo-
nem na os. Piaski Nowe 
jest ozdobą osiedla.

 Pięknie przebarwia 
się drzewo przy pawilonie 
przy ul. Beskidzkiej. Kto 
wie, co to za drzewo o cha-
rakterystycznych strączko-
wych owocach?

 Tegoroczna jesień jest wyjątkowo słoneczna i ko-
lorowa. Jej uroki widać także na starym drewnianym 
domu przy ul. Kanarkowej w Piaskach Wielkich.

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!

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

• Szukam dorywczej pracy jako opiekun-
ka dla starszej osoby lub posprzątam 
mieszkanie/dom. Jestem osobą dokładną, 
wyrozumiałą, cierpliwą, z poczuciem 
humoru. Cenię sobie uczciwość, sumien-
ność, nie boję się ciężkiej pracy, ponieważ 
mam w tym doświadczenie. Aneta 
511 235 548
• Kurtka czarna, rozm. 52, 54 oraz męski 
trencz ocieplany, zach., nowe, rozm. 52, 
tanio sprzedam – 606 519 620

• Kołdra nowa 1,6 x 2 m, puchowa oraz 
pierze gęsie wsad 3 kg, tanio sprzedam – 
606 519 620
• Do sprzedania 3 pokojowe mieszkanie 
o pow. 62,8 m kw. na ul. Kordiana, cena 
340 000 tys. zł – 510 629 275
• Do sprzedania działka budowlana 
o pow. 9.40 arów, Kraków – Soboniowice, 
cena 210 000 zł – 500 59 22 72
• Do wynajęcia miejsce postojowe w garażu 
podziemnym na Kurdwanowie Nowym, 
ulica Wysłouchów 55 pod sklepem Lewiatan 
OD ZARAZ, cena 180 zł – 500 592 272
• Sprzedam działkę rekreacyjno-rolniczą 
gmina Wielka Wieś - 608 406 416 

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

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

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
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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

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

BINDOWANIE  
w twardej oprawie

PIECZĄTKI
WIZYTÓWKI

LAMINOWANIE 
DORABIANIE 

KLUCZY

FORMAT

A0
K S E R O

os. Kurdwanów Nowy 
ul. Witosa 39  

(koło poczty) 

tel. 502 34 86 84

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

Zapraszamy do reklamy  
w świątecznych WIADOMOŚCIACH

kom. 504 853 960
e−mail: wiadomosci.krakow@wp.pl
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W progu powitała nas kobieta o pięknym uśmiechu 
i ciepłych, pełnych życiowej mądrości oczach. 

– Pisze Pani wiersze, maluje obrazy... Tymczasem 
z wykształcenia jest Pani ekonomistką? 

– Tak. Skończyłam studia ekonomiczne, a potem po-
dyplomowe religioznawstwo na UJ.  

– Początkowo zainteresowałam się Panią jako poet-
ką. Jednak później trafił w moje ręce tomik poezji ilu-
strowany obrazami autorstwa Pani i Pani córki, Beaty 
Jakubek. Czy odbyła Pani malarskie warsztaty i szko-
lenia, czy też jest Pani samoukiem?  

– Odbyłam dwa lata kursu malarstwa. Chodziłam też 
na kurs ikonopisarstwa, jednak malarstwo olejne bar-
dziej mi odpowiada.  

– Z tego, co słyszałam, podobno samo przygotowanie 
gruntu pod ikonę jest niezwykle mozolne i czasochłonne... 

– Tak! Na desce musi być siedemnaście warstw grun-
tu! Próbowałam sobie kiedyś przygotować kilka takich 
deseczek. Wytrzymałam czternaście warstw. Zachla-
pałam kuchnię doszczętnie, odczyścić ją było trudno, 
bo wszystko pozasychało. Pod technikę olejną zawsze 
grunt jest na bazie kleju stolarskiego. Natomiast do 
desek na ikony stosuje się klej króliczy, który zupełnie 
inaczej reaguje.  

– Czy tworzenie obrazów to proces ciągły, czy też ma-
luje Pani etapami? 

– Etapami. Po powrocie do domu maluję z fotografii. 
Później dobrze jest, jeśli mam możliwość wrócić do tego 
obiektu, razem z zaczętym obrazem. Wówczas kończę 
malowanie już przy danym obiekcie, żeby odpowiednio 
odebrać światło rozkładające się na nim... Ale nigdy 
nie biorę pędzla do ręki, kiedy nie mam obrazu dane-
go obiektu w głowie. Nie wystarczy, że coś zobaczę. Na 
przykład tutaj, góra Hawrań widziana z Bukowiny Ta-
trzańskiej. Przecież widziałam ją wcześniej wiele razy, 
z różnych miejsc. Ale dopiero tam, będąc w Bukowinie 
Tatrzańskiej, zobaczyłam, że trzeba ją namalować! I to 
nie ze zdjęcia, ale pojechać tam i namalować ją na żywo, 
plenerowo! No i pojechałam tam, zamówiłam sobie po-
kój w willi z widokiem na Hawrań, i… zaczęłam czekać 
aż będzie odpowiednia pogoda. 

– A z wierszami jest podobnie? Siada Pani do pisa-
nia, kiedy już w środku jest gotowy wiersz? 

– Kiedy w środku jest gotowa koncepcja wiersza. Bo 
wiersz nie jest gotowy do końca nigdy. Ale żeby zacząć, 
muszę mieć gotowe z góry założenie, o co mi chodzi, co 
chcę powiedzieć, co mam do przekazania. Inaczej bę-
dzie to paplanina bez sensu. 

– Siada Pani, zaczyna pisać... 
– … I czasem widzę, że to nie do końca jest to, czego 

chcę. Czasem nie takie słowo, a może inaczej to ująć, 
może coś dodać... Spisuję więc i odkładam na bok. Za 
jakiś czas wracam do tego – z tym, że ten czas bywa 
bardzo różny, czasem wystarczy jeden dzień, a czasem 
trzeba tak kilka razy odkładać. I nawet trudno powie-
dzieć, od czego to zależy. Coś tam poprawię, coś zmie-
nię, znowu odkładam, bo widzę, że to jeszcze nie jest 
takie, jakie bym chciała, jakie czuję, że ma być. Trzeba 
zawsze wrócić i popatrzeć krytycznie. Zawsze staram 
się patrzeć krytycznie na to, co tworzę.  

– Z obrazami jest tak samo? 
– Oczywiście. Rzadko kiedy zdarza mi się, żebym 

mogła ukończyć obraz w dwóch etapach. Z tym, że 
technika olejna, którą ja stosuję, wymaga tego, aby przy 
kolejnych podejściach wszystkie poprzednie warstwy 
wysychały, a to trwa dość długo. Zwykle około dwóch 
tygodni wystarcza, aby jedna warstwa wyschła i wtedy 
dopiero można nanosić drugą... Niektóre farby można 
łączyć, aby uzyskać inny kolor bądź wzbogacenie odcie-
nia, ale innych absolutnie nie. Koronnym przykładem 

mogą być błękit i brąz. Zawsze wychodzi błoto. Dlate-
go trzeba nałożyć jeden z nich i cierpliwie poczekać, aż 
wyschnie. Pewne efekty kolorystyczne można uzyskać 
na mokro, pewne na lekko podsuszonym, a pewne na 
sucho. I trzeba mieć, po prostu, doświadczenie, żeby to 
wiedzieć.  

– Jest jeszcze kwestia światła... 
– Zdecydowanie tak. I chyba najbardziej dotyczyłoby 

to portretów. Bo światło na twarzy różnie się układa. 
Mogę zacząć malować portret ze zdjęcia, ale dobrze 
jest, jeśli mam możliwość skończenia go na żywym mo-
delu, w konkretnej sytuacji. Bo nawet, jeśli zaczynałam 
w innych warunkach świetlnych, to kiedy kończę, są one 
zupełnie inne, wtedy przechodzę na te aktualne.  

– A jak Pani dobiera sobie tematy?  
– Maluję to, co mnie aktualnie zaciekawi. Bardzo 

lubię sobie rozbudowywać i tematy, i poszczególne 
sprawy, które zainteresują mnie z jakiegoś tam punktu 
widzenia, niekoniecznie malarskiego. Jeżeli coś mnie 
zainteresuje, to to maluję – wszystko jedno, czy to jest 
architektura, człowiek, pejzaż... O, na przykład tutaj 
mam portret pana Franciszka Szydlaka, społecznego 
opiekuna zamku w Niedzicy. Zależało mi na tym, aby go 
sportretować, gdyż dla mnie jest to ogromnie zasłużony 
człowiek, to on ochronił Niedzicę przed rozkradzeniem 
kamieni przez miejscową ludność. Dlatego prosiłam go, 
aby mi pozwolił zrobić swoją fotografię, a później por-
tret. Nieufnym wzrokiem na mnie spojrzał, bo mnie nie 
znał... (śmiech). 

– Tak, to widać na tym portrecie... 
– No właśnie! Był wyraźnie zaniepokojony – i udało 

mi się to uchwycić pod pędzlem.  
– Pośród Pani wierszy niesamowicie podoba mi się 

„Aniele”. Czytając go, miałam wrażenie, że napisała to 
bardziej malarka niż poetka. Niesłychanie silnie przy-
kuła moją uwagę gra światłem i barwą, Jaka jest histo-
ria tego wiersza? 

– To ciekawe, że zwróciła Pani uwagę akurat na ten 
wiersz. Powstał on zupełnie wyjątkowo, nie tak, jak cała 
reszta innych. Napisałam go w autobusie PKS-u, którym 
jechałam do Nowego Targu, gdzie raz w roku, na jesień, 
jest organizowany konkurs dla malarzy amatorów. Gdy 
przejeżdżaliśmy przez Obidową, na dość stromym zjeź-
dzie z góry nagle otworzył się wspaniały widok na Tatry. 
Słońce fantastycznie grało, świetliste smugi sączyły się 
z chmur, widoczność była wspaniała – to wszystko zro-
biło na mnie wrażenie właśnie bardziej malarskie niż 
poetyckie. I pod wpływem wrażeń zdecydowanie malar-
skich, a nie poetyckich zaczął mi się układać wiersz... 
Napisałam go bardzo szybko, może w dwie korekty.  

– W kilku wierszach zauważyłam bardzo profesjo-
nalne określenia architektoniczne, obecne są elementy 
historii sztuki... 

– Historią sztuki interesowałam się już od bardzo 
dawna, podobnie jak i malarstwem. Właściwie to drogą 
samokształcenia doszłam do tego, że w tej chwili pro-
wadzę prelekcje już od dwudziestu paru lat, głównie 
z historii sztuki w Domu Kultury. 

– Do kogo są adresowane? 
– Dostosowuję się do środowiska, które mnie na te 

prelekcje zaprasza. Miałam prelekcje w szkołach, po-
cząwszy od podstawowych poprzez licea. Teraz prze-
ważnie dla osób starszych. Są one ogłaszane zwykle, 
choć nie zawsze, w „Dzienniku Polskim”. Przychodzą 
ci, którzy są zainteresowani tematem, ażeby go sobie 
troszkę rozbudować. Przez 7 lat prowadziłam też semi-
narium u ojców jezuitów w Ignatianum: „Sztuka w na-
uczaniu i wychowaniu”.

Rozmawiała: KAROLINA KALINOWSKA

 fot. Marek Kalinowski

W Tygodniu Bibliotek miejskie biblioteki publiczne 
Krakowa zaprosiły swoich użytkowników do rywalizacji 
w konkursie „Czytelnik Roku 2014/2015”. 

Swój udział w „zawodach czytelniczych” może zgło-
sić każdy, kto posiada kartę Krowoderskiej, Nowohuc-
kiej, Podgórskiej lub Śródmiejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Krakowie. Nagrodzeni zostaną czytelnicy, którzy 
w okresie od 15 maja 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r. wy-
pożyczą największą liczbę woluminów. Za każdą książ-
kę, wypożyczoną w którejkolwiek z Bibliotek, uczestnik 
konkursu otrzyma jeden punkt, za nieterminowe zwroty 
punkty będą odejmowane. Zwycięzcy zostaną wyłonie-
ni w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci i młodzież 
do lat 15. oraz czytelnicy powyżej 15. roku życia. Karty 
Zgłoszenia i Regulamin konkursu dostępne są w serwisach 
internetowych i filiach miejskich bibliotek publicznych Kra-
kowa, a także na stronie projektu Kraków Miasto Literatury 
UNESCO. Laureaci zostaną nagrodzeni m.in. podwójnymi 
zaproszeniami na spektakle teatrów miejskich oraz biletami 
wstępu na festiwale i imprezy organizowane przez Krakow-
skie Biuro Festiwalowe.

Celem inicjatywy krakowskich bibliotek jest zachęcenie 
mieszkańców do regularnych spotkań z książką i literaturą, 
rozbudzenie zainteresowań czytelniczych oraz promocja 
usług bibliotecznych w lokalnym środowisku. 

Warto przy tej okazji zwrócić uwagę na niezwykle bo-
gatą i interesującą ofertę miejskich bibliotek. W struktu-
rach czterech bibliotek publicznych Krakowa działa łącz-
nie 61 filii bibliotecznych, a ich zbiory to blisko 1,3 mln 
woluminów książek (w tym kilka tysięcy audiobooków). 
Biblioteki oferują swoim użytkownikom darmowy dostęp 
do codziennej prasy, czasopism i Internetu. Udostępniają 
ponad 1,5 tysiąca publikacji elektronicznych z zasobów 
platformy IBUK Libra. Inspirują seniorów, prowadząc 
różnorodne warsztaty i spotkania integracyjne, aktywnie 
promują twórczość lokalnych artystów, efektywnie współ-
pracują ze szkołami i przedszkolami w zakresie edukacji 
kulturalnej. Obecnie Biblioteki pracują nad projektem 
wdrożenia jednolitej Krakowskiej Karty Czytelnika 
i wprowadzaniem zintegrowanego systemu wypoży-
czeń we wszystkich czterech miejskich bibliotekach 
publicznych Krakowa. 

Od 1 września Instytut Dialogu Międzykulturowego im. 
Jana Pawła II w Łagiewnikach  uruchomił niezwykłą ofer-
tę. Wypożycza książki i filmy DVD z dowozem do domu. 

Biblioteka Instytutu mieści się przy ul. Totus Tuus 30 
i czynna jest w dni powszednie.

Aby skorzystać z jej zasobów wystarczy zadzwonić 
pod nr tel. 12 422 03 44, od poniedziałku do czwart-
ku w godzinach od 9 do 15 lub napisać email na adres:  
biblioteka@idmjp2.pl. 

Na oficjalnej stronie Instytutu (www.idmjp2.pl), 
w zakładce „biblioteka” znajduje się elektroniczny ka-
talog książek, czasopism lub filmów. O ich tytuły i do-
stępność można pytać także telefonicznie pracowników 
biblioteki. Jednorazowo każdy czytelnik może zamówić 
do 3 pozycji na maksymalnie miesiąc. 

Dyrekcja Podgórskiej Bi-
blioteki Publicznej zwraca się 
z serdecznym apelem do wszyst-
kich Czytelników o wsparcie bi-
bliotek filialnych w czasopisma 
i gazety. 

Tak się bowiem składa, że 
w związku z ograniczonymi środ-
kami budżetowymi, nie mogliśmy 

zaprenumerować Państwa ulubionych tytułów. Zrobiliśmy 
to z wielkim żalem, gdyż rozumiemy rzesze amatorów ko-
rzystających z aktualnej prasy. Stąd możemy przyrzec, że 
jeżeli tylko sytuacja finansowa się poprawi, pierwszymi 
podmiotami, które wrócą na pulpity regałów będą z pew-
nością czasopisma adresowane do dzieci i osób starszych.

Musimy przyznać, że od wielu lat Czytelnicy wspoma-
gali nas o rzadkie egzemplarze prasy kolorowej i kobiecej. 
Właściwie to w zakresie tym nic nie zmieniło i pisma te 
płyną do nas szeroko. Brakuje nam jednak popularnych 
tygodników społeczno-politycznych, o przekazywanie któ-
rych byśmy Państwa prosili. Niestety musimy zrezygno-
wać z propozycji darowania nam gazet codziennych, gdyż 
dzienniki mają to do siebie, że szybko stają się szacowną 
makulaturą. Z góry dziękujemy za okazaną pomoc.

Z poważaniem, 
Dyrektor PBP Franciszek Olszewski

Mobilna biblioteka

Apel do PT. Czytelników

Zostań Czytelnikiem Roku Staram się patrzeć krytycznie na to, co tworzę
rozmowa z JADWIGĄ BROCZKOWSKĄ, artystką malarką i poetką, mieszkanką os. Nowy Bieżanów
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Od redaktora

Trzy grosze

MARIA KANTOR urodziła się w Jaśle na Podkarpa-
ciu. Ukończyła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, 
na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym. 
Po latach pracy w przemyśle naftowym, w 2006 roku 
na stałe zamieszkała w Krakowie, na os. Kurdwanów. 
Prywatnie osoba otwarta, uśmiechnięta i niesamowicie 
zorganizowana – to pierwsze wrażenia, jakie miałam 
po naszym spotkaniu.

Zadebiutowała w 2003 roku i od tego czasu wyda-
ła 10 tomików. Jej wiersze publikowane były w prasie 
krakowskiej, w czasopismach regionu Podkarpacia, 
Oświęcimia, Ogrodzieńca, licznych almanachach i an-
tologiach, a także nagradzane w ogólnopolskich kon-
kursach literackich.

Jest członkiem Stowarzyszenia Twórczego Artystyczno-
-Literackiego w Krakowie, Formacji Artystycznej „Szes-
naście” przy Dworku Białoprądnickim, Grupy Poetyckiej 
„KAŻDY” oraz poetyckiego „Klubu Powiększania Wy-
obraźni” przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle. Na-
zwa tego Klubu powstała od tytułu jednego z jej utworów.

… w szufladzie przez 20 lat
Kiedy Maria Kantor odkryła w sobie talent? Skrom-

nie mówi, że nie uważa się za osobę utalentowaną. – 
Jestem chemikiem i 38 lat przepracowałam w przemyśle 
naftowym. Talent? Trudna definicja. W szkole miałam 
dobrych nauczycieli, wspaniałych polonistów i podob-
no pisałam świetne wypracowania. Pierwszy w życiu 
wiersz napisałam w 1982 roku, kiedy to odziedziczyłam 
po przodkach dom rodzinny moich dziadków w Nowym 
Żmigrodzie. Pod wpływem tych emocji napisałam wiersz 
„Zwyczajny dom drewniany” i potem jeszcze kilkanaście 
innych. Wszystkie powstały pod wpływem chwili, ale prze-
leżały w szufladzie 20 lat.

… inspiracje
Pani Maria przyznaje, że wiele zawdzięcza swoim 

rodzicom, którzy zaszczepili w niej miłość do litera-
tury. – Na Gwiazdkę w I klasie dostałam „W pusty-
ni i w puszczy” i już przed wakacjami przeczytałam tę 
książkę. A potem czytanie Konopnickiej, Sienkiewicza, 
Mickiewicza i wielu innych książek szło już gładko. Mój 
Tato znał na pamięć prawie cały „Potop”. Uwielbiałam 
czytać zarówno beletrystykę, jak i poezję. Gdy przyjecha-
łam na studia w 1957 roku, chłonęłam oprócz wiedzy 
ścisłej: teatr, muzea, kino. Stąd w 1960 roku wyjechałam 
po raz pierwszy w Tatry i od tamtej pory jeździłam w góry 
i latem, i zimą. Mam dużo wspomnień z niejednokrot-
nie trudnych chwil w górskich wędrówkach, które jednak 
kończyły się szczęśliwie. To także po wielu latach znala-
zło ujście w poezji.

Poetce trudno odpowiedzieć jednoznacznie skąd czer-
pie inspiracje. Jest wiele różnych źródeł, takich jak np. 
spotkania z ludźmi, miłe sytuacje, wyprawy na swoje uko-
chane Podkarpacie czy w Tatry, wspaniałe widoki czy ro-
dzinny dom. Stałymi motywami przewijającymi się w jej 
twórczości są: zielone drzewa, kwiaty białe, żółte, poma-
rańczowe, drogi pnące się pod górę i nagle otwierające 
się szerokie widoki, góry, śnieg, uśmiechający się ludzie, 
jasne włosy, zamki, piasek z muszlami... Wszystko co ja-
sne i słoneczne. Uwielbia podróże i nieustanne poznawa-
nie czegoś nowego. Nie lubi natomiast głębokiej wody, 
błyskawic, burzy, nieszczerości, niedomówień, fałszu.

… „przechowalnia” dla wierszy
Pani Maria już nie wkłada wierszy do szuflady, ale 

do swojej „przechowalni” i rozwija swój talent. – Wie-
le zawdzięczam pani Annie Kajtochowej, która zajęła 
się mną jak „mama”. Udział w prowadzonych przez nią 
warsztatach literackich spowodował wzrost mojego samo-
krytycyzmu. Mam odwagę czytać publicznie świeżo napi-
sane utwory, poddawać je ocenie, poprawiać wielokrotnie. 
Cieszą mnie słowa uznania znanych literatów i krytyków, 
a także spotkania z kolegami po piórze oraz z czytelnikami. 
Mam ogromną satysfakcję, jeżeli słuchacze mówią, że coś 
im się podoba, a czasem nawet potrafią cytować. Uważam, 
że swoimi myślami i odczuciami należy się dzielić z innymi 
ludźmi. Bardzo wdzięcznymi słuchaczami są młodzi lu-
dzie, którym często na moich spotkaniach daję możliwość 
przeczytania ich wierszy. Jest to wtedy obopólna radość.

… pasje i plany poetyckie
Maria Kantor lubi spotykać się z czytelnikami zarów-

no dorosłymi, jak i z młodzieżą. Ostatnie takie spotkanie 
miało miejsce 13 czerwca br. w bibliotece w Swoszo-
wicach. Realizując swoje pasje związane z podróżami 
i malarstwem, którymi chce dzielić się z innymi ludźmi, 
opracowała szereg prezentacji, które były pokazywane 
w wielu miejscach w Krakowie, Jaśle, Ogrodzieńcu i in-
nych miastach Polski. Ponieważ jednym z jej ulubionych 
malarzy jest Vincent van Gogh, potrafiła podróżować po 
Europie jego śladami, o czym również chętnie opowiada. 
17 października w bibliotece w Swoszowicach odbyło się 
spotkanie z poetką zatytułowane: „Światłem malowane. 
Śladami Vincenta van Gogha z zapachem lawendy”.

Aktualnie dysponuje następującymi  prezentacjami 
multimedialnymi dotyczącymi: jej podróży (Estonia, Li-
twa, Łotwa-Ryga, Petersburg, Podkarpacie, Prowansja, 
Jura Krakowsko-Częstochowska), malarstwa (Amadeo 
Modigliani, Frida Kahlo, Marc Chagall, Pablo Picasso, 
Paul Cèzanne, Renè Magritte, Salvadore Dali, Vincent van 
Gogh, Rembrandt) oraz towarzyszącymi promocjom zbio-
rów wierszy („Życie pisane wierszem”, „Widzę czerwień”).

Oby jak najdłużej poetce starczyło energii do dziele-
nia się z ludźmi swoją wiedzą i pasją.

ELŻBIETA ĆWIK

Fot. archiwum prywatne  
Marii Kantor, Elżbieta Ćwik

Wszystko, co jasne i słoneczne

Jesienna girlanda

pod łukowatą girlandą z dzikiego wina
stoi dziewczyna
ma jesienny kapelusz z klonowych liści  

         i pszenicznych kłosów
dziewczyna śpiewa
echo niesie się od ściany smreków zielonych
do płowiejących modrzewi
nie ma chmur
nie ma mgły
śpiew leci od Jaworzyny do Tatr
chłopiec nie wraca bo echo
nie znalazło powrotnej drogi
dziewczyna płacze
czeka pod jesienną girlandą
i będzie czekała dopóki
z girlandy nie opadną liście

piękno jest smutne
Kraków, 26.X.2014 

Jej portret 

Idzie szybkim krokiem, śmiałym wzrokiem  
         poszerza przestrzeń.
Głowa uniesiona do góry.
Ludzie idący z naprzeciwka uśmiechają się do niej.
Ona jest szczęśliwa. Idzie, żyje.
Ludzie śmieją się do szczęśliwych. Widocznie
radość da się podzielić i każdemu coś z niej podarować.
Nieznajomi śmieją się do niej, a ona myśli: dlaczego?
Przecież nic nie mówi, tylko idzie.
Idzie z głową podniesioną do góry.

(z tomiku „Widzę czerwień”}

  Maria Kantor przy rodzinnym  
domu w Żmigrodzie, 2011 r.

BĘDZIE – NIE BĘDZIE. Tak od lat uprawiana jest pol-
ska polityka na wszystkich szczeblach. Rzucają hasełko, 
że coś zrobią, że coś jest na rzeczy, że coś w trawie piszczy, 
że już już – a media prowadzone na sznurku przez te wła-
dze, rzucają się na temat, jak dzikusy spragnione sensacji 
i newsa, za którego zostaną poklepane po wytresowanych 
łbach... Ja już nie mogłem słuchać tych zapowiedzi doty-
czących budowy wschodniej obwodnicy Krakowa, zwanej 
S7. Będzie – nie będzie, nie będzie – będzie. Teraz stanę-
ło, że jednak będzie. I tak latami. Mieszkańcy mają się 
ekscytować tą sprawą, jak jakąś walką, a przecież decy-
denci wykonują powierzoną im pracę i nie powinni robić 
żadnej łaski. A robią. Oni tylko dzielą nasze pieniądze, 
ale wydaje im się, że coś dają. Odbywa się to w świetle 
kamer i mikrofonów, robią sobie spektakl jakby obok 
naszej codzienności. Żyją w wirtualu, ale konkret mają 
w realu – czyli władzę, a z nią pieniądze i wpływy. Moż-
na wymyślać tematy, pisać programy, zarabiać tylko na 
nieustannym planowaniu i obiecywaniu. Na tym polega 
marketing polityczny, który z byle miernoty jest w stanie 
wytworzyć (bo nie wykreować), co tylko sobie zażyczy 
dany decydent i jego zaplecze. Potem, taki wielokaden-
cyjny, wieloetatowy kandydat już nie chce, nie może, nie 
nadaje się – ale musi, bo jest głową układu. Wystarczy się 
raz załapać. W ramach całej palety cynicznych manipula-
cji jest otwieranie – ślamazarnych, niekiedy korupcyjnych 
i często niegospodarnych – inwestycji tuż przed wybora-
mi. Rzucają okazały, olśniewający ochłap przed elekto-
rat. A ten, otumaniony nieustanną socjotechniką, bierze 
to i konsumuje bezmyślnie jak kiełbasę, bo kiełbasa jest 
dzisiaj najważniejsza. Jeśli nie wierzysz, to ci to wmówią, 
a nawet postraszą, że może jej zabraknąć.
NIE WIEDZĄ, ŻE MANIPULUJĄ. Wraz z nowymi tren-
dami wyroiła się nowa generacja tych, którzy nie wiedzą, 
że manipulują, że udają, fałszują, itp. Złapanie za rękę 
wywołuje zdziwienie takiej aktorzyny, otrzymujemy spek-
takl „skrzywdzenia i niezrozumienia”,  i solidarny protest 
widowni. Oczarowana widownia jest po stronie mani-
pulatorów, podoba jej się to, bo ma widowisko. A czasy 
mamy takie, że widowiska są najważniejsze, a ci, którzy 
wepchnęli się na scenę, liczą się najbardziej. Dlatego 
pchają się za wszelką cenę, nawet łamiąc standardy – byle 
do kariery. Dla nich najbardziej liczy się wizerunek, to jest 
ich podstawowy kapitał. Widownia i załapane tematy są 
traktowane przedmiotowo jako droga do celu. Takie ma-
kiawelistyczne techniki to ingracjacja, czyli wkradanie się 
w łaski (popularność) i zdobywanie tego, co się nie należy. 
To działania nieetyczne, ale dzisiaj takie uwagi wywołują 
znaną reakcję „oj tam, oj tam”. O wszystkim mają decy-
dować sondaże, które są elementem czarowania (mani-
pulowania) rzeczywistości.

JAROSŁAW KAJDAŃSKI

To tytuł wystawy fotografii JAROSŁAWA 
 KAJDAŃSKIEGO, której wernisaż odbędzie się 
w czwartek 13 listopada o godz. 18 w Domu Kultury 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Bieżanów”, w pawi-
lonie przy ul. Aleksandry 11. Gościem specjalnym bę-
dzie JERZY MICHAŁ BOŻYK.

O znanym muzyku można przeczytać w styczniowym 
numerze – www.wiadomoscipodgorze.pl. 

W zapowiedzi wystawy jest prezentacja i publikacja 
reportażu z wyprawy do Wilna. Podczas wernisażu bę-
dzie można także obejrzeć obszerną galerię zdjęć, m.in. 
z ulic, placów, świątyń i zaułków, ze Wzgórza Giedymina, 

znad Wilii i Wilej-
ki, z Uniwersyte-
tu Wileńskiego, 
z cmentarza na 
Rossie, a także 
z dawnej książęcej 
stolicy w Trokach.

Po szczegóły au-
tor wystawy zapra-
sza na swoją stro-
nę na Facebooku
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IMPLANTY STOMATOLOGICZNE  
– nowoczesne rozwi¹zanie w przystêpnej 
cenie!
Ka¿dy z nas zdaje sobie sprawê, jak du¿e zna-
czenie dla samooceny ma stan naszego uzê-
bienia. Kiedy czujemy, ¿e nasze zêby s¹ bia³e 

siê dyskomfortowo otwieraj¹c usta. Jednak 

-
dowanie spada. Co dopiero kiedy w wyniku 

siê naprawdê niekomfortowo i staramy siê 

-
logiczne pozwalaj¹ nam szybko i skutecznie 

-
planty stomatologiczne. Co istotne – implanty 
zapewniaj¹ pacjentom komfort u¿ytkowania, 

-
wo ma³o inwazyjny.
Czym s¹ implanty?
Implanty s¹ elementem wytwarzanym z tyta-

-
rêbie jamy ustnej zastêpuj¹ korzeñ utraconego 

-

Dlaczego warto wybraæ to rozwi¹zanie?

-

-

Dla kogo implanty?
-

-

doradzi ka¿demu zainteresowanemu najbar-
dziej optymalne rozwi¹zanie. Co wa¿ne – wca-

-
ne konsultacje s¹ bezp³atne, a dodatkowo dla 

implantacji!
Zapraszamy do kontaktu!

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

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

Witosa

H
erberta

Turow
icza

Now
osą

dec
ka

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

RE
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A
M
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Na długie jesienne wieczory proponuję aromatyczny, 
korzenno-cytrusowy napój sporządzony na bazie cydru 
jabłkowego. Orzeźwia i rozgrzewa. 

Należy do grupy grzańców, którymi delektuję się 
w chłodne dni.

Aromatyczny cydr jabłkowy
Składniki:
500 ml cydru jabłkowego
1 mandarynka
4 – 5 plasterków świeżego imbiru
5 – 6 goździków
2 cm laski wanilii
2 łyżki miodu
kilka plasterków jabłka

Z połowy mandarynki należy wycisnąć sok, a dru-
gą połówkę pokroić w plasterki. Oczywiście wcześniej 
skórka musi być wyszorowana i sparzona.

Do garnuszka wrzucamy przyprawy, sok z mandaryn-
ki wraz z plasterkami, 4 – 5 plasterków jabłka. Całość 
zalewamy niewielką ilością cydru i ogrzewamy na ma-
łym ogniu przez ok. 15 minut.

Po tym czasie należy wlać pozostałą część cydru 
i mocno zagrzać (nie gotować). 

Posłodzony miodem zyskuje dodatkowe smaki.
Napój przelewamy przez sitko do szklaneczek, które 

dekorujemy plasterkami mandarynki.
Do środka szklaneczki wrzucamy cieniusieńki plaste-

rek jabłka.
Na zdrowie!
Inne rozgrzewające napoje znajdziecie na blogu. 

Wśród nich: korzenny grzaniec piwny, grzaniec z cytru-
sami oraz rozgrzewająca herbata Rooibos. 

Zapraszam: www.apetytnaogrod.blog.onet.pl
Izabela Czosnyka

Podziemny Salon Artystyczno-
-Literacko-Muzyczny (PSALM) 
przy kościele Matki Bożej Różań-
cowej zaprasza na niedzielne wie-
czory autorskie w ramach cyklu 
„Poezja religijna”.

23 listopada – spotkanie z arcybratem Adamem 
 Bujakiem, światowej sławy artystą-fotografikiem, lau-
reatem wielu odznaczeń i nagród papieskich, przyjacie-
lem św. Jana Pawła II, przełożonym ponadczterystulet-
niego Arcybractwa Męki Pańskiej w Krakowie, którego 
członkami byli czterej polscy królowie: Zygmunt III 
Waza, Władysław IV Waza, Jan Kazimierz Waza i Jan 
III Sobieski. Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu 
„Sztuka religijna”. Podczas wieczoru artysta zapre-
zentuje swoje tegoroczne najnowsze albumy o dwóch 
świętych papieżach-ojcach soborowych Vaticanum II – 
św. Janie Pawle II i św. Janie XXIII pt. „Kanonizacja 
wszech czasów” oraz „Święci Papieże”.

14 grudnia – spotkanie z Dariuszem Walusia-
kiem (historykiem i filmowcem-dokumentalistą) 
oraz  Mateuszem Szpytmą (historykiem z krakow-
skiego Instytutu Pamięci Narodowej), twórcami fil-
mu pt. „Ulmowie. Świadectwo sprawiedliwych”. Na 

 spotkanie w ramach cyklu „Historia ojczysta” – złożą 
się: projekcja wybitnego filmu dokumentalnego o ro-
dzinie Ulmów (Sług Bożych – „Sprawiedliwych wśród 
narodów świata”), rozstrzelanych przez Niemców za 
ukrywanie Żydów podczas okupacji, nadto naukowa, 
historyczna dyskusja panelowa z twórcami filmu o tym, 
jak Polacy pomagali Żydom podczas II wojny. 

Spotkania prowadzi dr Marek Mariusz Tytko (UJ).
Przypominamy, że spotkania PSALM-u odbywają się 

w domu parafialnym przy kościele na os. Piaski Nowe, 
ul. Nowosądecka 41, w wybrane niedziele o godz. 19. 
Wstęp wolny.

Więcej szczegółów na stronie: 
www.parafiapiaskinowe.pl w zakładce PSALM. 

Kontakt: marek.mariusz.tytko@uj.edu.pl

Cydr z korzeniami

PSALM zaprasza

www.deltaprint.pl | tel. 601 682 500

DRUKARNIA 
CYFROWAd e l t a

WYDRUKI OD 1 SZTUKI: książki, katalogi, broszury, 
kalendarze, gazety, czasopisma, foldery, plakaty, 
ulotki, wizytówki, zaproszenia, naklejki, papiery 

firmowe, kartki świąteczne, itp.


