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PREZYDENT LEO 
patrzy na wielki Kraków

Zapraszamy na str. 3

BIURA DO WYNAJĘCIA: 600 880 870

ul. Wielicka 250   tel. 12 288 04 10 i 12 288 05 00

Czynne: pn. – pt.: 8 – 18, sob.: 8 – 14         www.autocenter.com.pl

przeglądy przeglądy 
wiosennewiosenne

WYMIANA I SPRZEDAŻ OPONPRZEGLĄDY REJESTRACYJNE
pn . – pt . 7 – 21, sob. 8 – 14
• motocykle – samochody do 3,5 T
• pojazdy zasilane gazem
• pojazdy sprowadzone z zagranicy
• badania powypadkowe

SKLEP: części zamienne, oryginały i tańsze zamienniki

SERWIS WSZYSTKICH MAREK
• serwis pogwarancyjny
• naprawa
 • komputerowa diagnostyka silnika 
• serwis ogumienia 
• serwis klimatyzacji
• naprawy blacharsko-lakiernicze 

Wesoły
ch

Świąt 

przeglądy 
wiosenne

WYMIANA 
I SPRZEDAŻ 

OPON

T UMIKI
haki holownicze

mechanika ogólna
wulkanizacja

dla sta ych 

klientów 

RABATY

Wola Duchacka, ul.Dauna 95A 
(wjazd od Nowos deckiej)

12 657 23 75      513 096 771

l D 95A

Weso ego Weso ego 
AllelujaAlleluja

smacznego jajka! smacznego jajka! 

Wesołych 
Świąt

PIOMAR 

BUTY KOMUNIJNE 

HAKI HOLOWNICZE
MECHANIKA OGÓLNA

WULKANIZACJA
KATALIZATORY

FILTRY DPF

ul. Cechowa 63 
tel. 12 651 44 44

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

USŁUGI KSIĘGOWE 
DORADZTWO PODATKOWE

ROZLICZENIA ROCZNE 
WERYFIKACJA BILANSÓW

mgr Bogusław Cora
biegły rewident

Biuro Rachunkowe 

25lat
profesjonalnej

obsługi firmpl

we 

pro
ob

Zmartwychwstania tego, co w nas najlepsze!Zmartwychwstania tego, co w nas najlepsze!
Radosnej Wielkanocy, Alleluja!Radosnej Wielkanocy, Alleluja!
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W kwietniu ub. 
roku opublikowali-

śmy artykuł „Z wizytą 
u Moniki”. Temat 

dotyczy rodziny 
mieszkającej na os. 
Kurdwanów Nowy.  

Jeżeli ktoś z Państwa 
chciałby pomóc 

rodzinie Ziętarskich, 
proszony jest o 

przekazanie wsparcia 
przez stronę 

Fundacji: 
www. dzieciom.pl/podopieczni/24463 

lub bezpośrednio na konto Moniki w Fundacji: 
15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 

tytułem: 24463 Ziętarska Monika darowizna 
na pomoc i ochronę zdrowia

Z okazji  Wielkanocnych 
my

PT. Mieszk com Nowego Prokocimia

yczenia ku, 
owia i  
oraz r ycyjnego 
W  Alleluja!

R   Zar
oraz Pracownicy SM „Nowy Prokocim”

j

R Zar
oraz Pracownicy SM „Nowy Prokocim”

Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych 
Mieszkańcom SM „Kurdwanów Nowy” 

w Krakowie
życzą 

Rada Nadzorcza, Zarząd 
oraz Pracownicy Spółdzielni

Fundacja jest organizacją pożytku 

publicznego KRS: 0000037904

Dane niezbędne do przelewu:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, 

ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa

PKO BP XV/O Warszawa, nr konta: 

50 1020 1156 0000 7902 0007 7248

z tytułem wpłaty: 

Kasia Skrzypiec nr 4178 

Z góry dziękujemy w swoim i jej imieniu 
za ewentualne wpłaty.  Rodzice

Szanowni Państwo,
Jeśli jeszcze nie złożyliście zeznania podatkowego za rok 
2015, a chcielibyście pomóc naszej córeczce Kasi, która 
choruje na Zespół Sturge-Webera, prosimy o przekazanie 
1% podatku na konto, które udostępniła jej Fundacja 
Dzieciom „Zdążyć z Pomocą". Kasia jest cudownym, 
wesołym dzieckiem, które do normalnego funkcjonowania 
wymaga wielu zabiegów rehabilitacyjnych, pomocy 
pedagoga, psychologa i logopedy. Aktualnie usuwamy 
naczyniaka, który zajmuje połowę twarzy.

1%

REKLAMA

BINDOWANIE 
w twardej oprawie

PIECZĄTKI
WIZYTÓWKI

LAMINOWANIE 
DORABIANIE 

KLUCZY

DU Y FORMAT

A0 I WI CEJ

K S E R

os. Kurdwanów Nowy 
ul. Witosa 39 

(koło poczty) 

tel. 502 34 86 84

W DKARSTWO
ZAN TY

PRZYN TY

os. Kurdwanów Nowy 
ul. Witosa 39 (koło poczty)

e-mail: rafal.66@op.pl

Wielkie osiedle, jakim jest Wola Duchacka Wschód, 
nie ma szerokiej bazy sportowej, oferta kulturalna jest 
mocno ograniczona. Ta druga dlatego, że prężnie dzia-
łający tutaj klub kultury, mieszczący przed laty w tzw. 
„Pawilonie”, po jego wyburzeniu musiał szukać dla sie-
bie nowego miejsca. Trafi ł do pomieszczeń szkoły przy 
ul. Malborskiej. Zapał, zaangażowanie, dobre chęci 
i ciekawe pomysły pracowników klubu nie wystarczą 
do zapewnienia oferty kulturalnej na miarę oczekiwań 
rozrastającego się środowiska. Ograniczeniem są skrom-
ne warunki lokalowe, choćby brak sceny z niezbędnym 
zapleczem.

Opóźnienie poprawek
Przed laty budowa Centrum Kultury i Rekreacji 

(oprócz części „kulturalnej”,  ma ono mieścić także 
salę sportową, połączoną przewiązką z pobliską szko-
łą) została odłożona na bliżej nieokreśloną przyszłość 
z powodu kłopotów fi nansowych Miasta Krakowa. Gdy 
sytuacja się poprawiła i powrócono do pomysłu budowy 
Centrum, rozpoczęły się długotrwałe rozmowy ze Spół-
dzielnią Mieszkaniową „Podgórze”, co do zasad korzy-
stania z dróg prowadzących do terenu inwestycji. Po ich 
ustaleniu w ubiegłym roku, pojawiły się kolejne kłopoty 
– tym razem z projektem.

Kłopoty z projektem Centrum
Wydaje się, że jakieś fatum ciąży nad Centrum Kultury i Rekreacji, które ma powstać przy Zespole Szkół 
Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 przy ul. Czarnogórskiej (Wola Duchacka Wschód). Co rusz poja-
wiają się kłopoty, które utrudniają społecznikom walczącym o tę inwestycję „popychanie” jej do przodu.

Pierwotny projekt pochodził z 2011 r. Od tamtego 
czasu zmieniło się prawo budowlane, wiele uwarunko-
wań technicznych, pojawiły się nowe materiały i moż-
liwości. Dlatego w czerwcu 2016 r. Zespół Ekonomiki 
Oświaty zlecił fi rmie Pracownia Projektowo Architek-
toniczno-Budowlana Jerzy Partyka aktualizację doku-
mentacji. Wykonawca miał ją dostosować do aktualnych 
wymogów prawa, uzyskać lub odnowić warunki dostaw 
mediów oraz przedłożyć zamawiającemu kompletny 
wniosek o pozwolenie na budowę. Działania te zostały 
zrealizowane z opóźnieniem i wykonawca został obcią-
żony karami umownymi.

Jakby tego było mało, złożony w Wydziale Architektu-
ry i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa wniosek o po-
zwolenie na budowę zawierał braki formalne, które nie 
zostały usunięte w terminie. Według wykonawcy nie było 
to możliwe w ciągu siedmiu dni. Zdaniem ZEO, była tyl-
ko jedna przeszkoda obiektywna, czyli brak zgody spół-
dzielni „Podgórze” na użytkowanie dróg dojazdowych.

Zły projekt
Nowy wniosek o pozwolenie na budowę został zło-

żony w kwietniu 2017 r. Kilka tygodni później ZEO 
otrzymało projekt wykonawczy. Już wstępna weryfi-
kacja wykazała liczne błędy projektowe. Wykonawca 
projektu zupełnie nie przejął się kolejnymi wezwaniami 
do dokonania poprawek. We wrześniu 2017 r. ZEO wy-
stąpiło więc do władz miasta o przyznanie środków na 
weryfi kację dokumentacji projektowej przez inne biuro 
projektowe, bo stwierdzono w niej nie tylko błędy, ale 
i braki. Nie dość, że wykonawca nie poprawił swojego 
projektu, to jeszcze złożył dokumenty o pozwolenie na 

budowę, w których nie ujął przewiązki, która ma połą-
czyć Centrum z budynkiem szkoły.

Kolejne prośby i wezwania o rzetelne wykonanie za-
dania, słane przez ZEO do Pracowni Jerzego Partyki, 
nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Zdecydowano 
się więc na rozwiązanie umowy z wykonawcą projektu. 
Za realizację pierwszej części zadania zostały mu nali-
czone kary umowne, a drugi etap prac nie został zupeł-
nie rozliczony.

Nowe otwarcie
Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa o przyzna-

niu środków na weryfikację dokumentacji otworzyło 
drogę do zawarcia umowy z Pracownią Architektoniczną 
Joanna Kołodziej na weryfi kację dokumentacji, przygo-
towanie i złożenie wniosków o wydanie nowych warun-
ków przyłączenia mediów oraz uzgodnienie dokumenta-
cji z zamawiającym i przyszłymi użytkownikami Centrum 
(Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7, 
Centrum Kultury Podgórza Klub Kultury Wola Duchac-
ka oraz Biblioteka Kraków).

Działania te udało się wykonać jeszcze w grudniu 
2017 r. i w styczniu tego roku Miejskie Centrum Obsługi 
Oświaty (dawne ZEO) podpisało z Pracownią Architek-
toniczną Joanna Kołodziej umowę na kolejny etap prac. 
Obejmuje on zmodyfi kowanie dokumentacji pod kątem 
aktualnych wymagań prawnych oraz potrzeb i oczekiwań 
przyszłych użytkowników.

Na początku lutego odbyło się ostatnie spotkanie 
z przyszłymi użytkownikami Centrum, na którym osta-
tecznie zamknięto sprawę rozwiązań architektonicz-
no-budowlanych, które są niezbędne, by wnętrza były 
funkcjonalne, przyjazne dla wszystkich gości Centrum.

Zgodnie z najnowszą umową, pełna, spełniająca 
wszelkie wymogi dokumentacja winna być gotowa do 
połowy maja. Do tego czasu ma być też złożony wniosek 
o ostateczne pozwolenie na budowę, którego, przy braku 
sprzeciwów i nieprzewidzianych przeszkód, można się 
spodziewać do końca lipca br.

Dalsze losy budowy Centrum zależą od decyzji rad-
nych. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta 
Krakowa zapisano środki jedynie na rok bieżący. Zbli-
żające się wybory samorządowe to dobra okazja, by przy-
pominać obecnym radnym o tej inwestycji, domagać się 
zagwarantowania funduszy na rozpoczęcie długo ocze-
kiwanych prac budowlanych.

KRZYSZTOF DULIŃSKI

Wizualizacja Centrum Kultury i Rekreacji udostęp-
niona przez Miejskie Centrum Obsługi Oświaty
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Informacje i zapisy: Kraków, ul. Prosta 35B
tel. 12 658 23 91 / kom. 515 285 909

www.przedszkolebajkowo.pl

Serdecznie zapraszamy do naszego

ŻŁOBKA 
I PRZEDSZKOLA

PREZYDENT LEO 
patrzy na wielki Kraków

Uroczyste odsłonięcie, które nastą-
piło w przeddzień 100. rocznicy śmierci 
twórcy „Wielkiego Krakowa” – 20 lute-
go br., zgromadziło wiele osób, w tym 
rozproszoną po Polsce i świecie rodzi-
nę Juliusza Lea.  

– Postanowiliśmy postawić ten po-
mnik w miejscu symbolizującym po-
łączenie tych dwóch miast w jeden 
organizm – mówił prezydent Krako-
wa Jacek Majchrowski. I podkreślał: 
– Odsłaniamy ten pomnik 100 lat od 
śmierci Juliusza Lea. Ale też trzeba 
sobie powiedzieć, że to jest 100 lat 
od odzyskania niepodległości. Te 
dwa elementy bardzo się ze sobą 
wiążą. To dzięki działalności Juliu-
sza Leo Kraków wszedł w niepod-
ległość przygotowany do tego pod 
każdym względem. I to dzięki pre-
zydentowi Leo przeszedł całą trans-
formację związaną z odzyskaniem 
niepodległości prawie bezboleśnie.

Natomiast Bogusław Kośmider za-
znaczył: –  To był jeden z największych prezydentów 
Krakowa. Był autorem genialnego planu „Wielkiego 
Krakowa”, ale także modernizacji finansów krakow-
skich i w ogóle doprowadzenia do tego, że Kraków na 
początku XX w. stał się jednym z najmocniejszych fi nan-
sowo miast tego rejonu. Do tego modernizacja Rudawy, 
Wisły, działania przeciwpowodziowe, także nowe linie 
tramwajowe, nowa elektrownia, nowy most … – wyli-
czał przewodniczący Rady Miasta Krakowa. I zauważał: 
– O tych zasługach wszyscy pamiętamy, a niewielu wie, 
że plan „Wielkiego Krakowa” był bardzo krytykowany 
przez mieszkańców ówczesnego Podgórza, przez dzien-

nikarzy, przez ówczesnych radnych, 
polityków. Dzisiaj już nikt o tych kryty-
kach nie pamięta. A prezydent dumnie 
patrzy przez kładkę Bernatki na wielki 
Kraków. I myślę, że może być dumny 
z tego, co przez te 100 lat w Krakowie 
się zdarzyło, także dzięki jego genial-
nemu planowi. 

Z kolei reprezentujący Dzielnicę 
XIII, na terenie której znajduje się 
rzeźba, Jacek Bednarz, przewodniczą-
cy Rady i Zarządu, przyznał, że zapew-
ne Podgórze zyskało na połączeniu 
z Krakowem. I dodał: – Trzeba mieć 
świadomość tego, że wtedy głosy były 
różne. Do tego stopnia, że co ponie-
którzy dochodzili tylko do połowy mo-
stu, na znak sprzeciwu, iż nie godzili 
się z tą decyzją. 

Uczestniczący w uroczystości naj-
starszy wnuk prezydenta, Juliusz Wit 
Leo nie krył satysfakcji z faktu, że 
zasługi jego dziadka zostały upamięt-
nione. W rozmowie z dziennikarzami 

stwierdził m.in.: – Dziadek nareszcie dołączył do tych 
wielkich prezydentów Krakowa, którzy mają swoje po-
mniki. Juliusz Wit Leo starał się także zwrócić uwagę 
na mniej znaną aktywność swego dziadka. Podkreślał: 
– Chciałbym przypomnieć to, o czym się nadal nie mówi, 
a czego komuna nie pozwalała nagłaśniać. Dziadek dzia-
łał także w parlamencie austriackim –  był m.in. ostatnim 
prezesem Koła Polskiego, tzn. grupy narodowościowej 
wchodzącej w skład monarchii austro–węgierskiej. Dzia-
dek miał też udział w utworzeniu Legionów – wschod-
niego i zachodniego. 

Prezydent Juliusz Leo dumnie patrzy na 
Kraków; fot. archiwum autorki

Dokończenie na str. 6

W sąsiedztwie kładki Ojca Bernatka, na skwerze u zbiegu ulic Józefi ńskiej i Nadwiślańskiej, 
została wyeksponowana rzeźba wieloletniego prezydenta Krakowa – Juliusza Lea. 

REKLAMA
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CITO−TEST

Sygnały

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
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0
NA SPECJALNE 

OKAZJE 
Redakcja miesięcznika lokalnego 

„WIADOMOŚCI” 
(www.wiadomoscipodgorze.pl) 

zaprasza do współpracy 
Osoby i Firmy, które są 

zainteresowane przygotowaniem 
przez nas numerów monografi cznych 

na specjalne okazje.
Nasze pismo ma ponad 

20-letnią tradycję, 
jest bezpłatne i dostępne 

dla każdego. 
Informacje: kom. 504 853 960

e-mail: wiadomosci.krakow@wp.pl

 

dr Jolanta Skubis
Gabinet Stomatologiczny

dr Maciej Skubis
Gabinet Neurologiczny

Wola Duchacka
ul. Pierackiego 11

(dojazd od ul. Malborskiej)

tel. 12 425 52 62

Wes  Alleluja,
dy ducha,

dużo zdrow
uśmiechu na co dzień! 

życzy PT. Pacjentom

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, NEUROLOG, PSYCHOLOG 
I PSYCHIATRA DZIECIĘCY

USG
• jama brzuszna
• prostata 
• tarczyca
•  piersi • naczynia 
szyjne i kręgowe

• echo serca

12 658 16 11
12 658 89 01

a

i

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

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

pn. – pt. 7.30 – 12.00
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.

CITO−TEST

i kału.

Zdrowych 
i pogodnych 

wi t 
Wielkanocnych!

Sygnały

prawdopodobnie NAJTAŃSZE 
UBEZPIECZENIA w Krakowie

Wspieramy Fundację Uniwersyteckiego 
Szpitala Dziecięcego w Krakowie

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

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

SUPER PROMOCJE !!!!!

- Zniżki do 60 % i więcej
- Extra rabaty przy pakietach
- Załatwiamy formalności za klienta
- Dodatkowe zniżki w AC i OC

DO UBEZPIECZENIA OBIAD GRATIS

Agencja Ubezpieczeniowa LIDER
OS. KURDWANÓW, 

ul. Wysłouchów 3/LU 2 

czynne: pn - pt w godzinach od 9 - 17
telefon: 501-533-226, 12/313-05-59

bogdan.ubezpieczenia@gmail.com

ch

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...

W DKARSTWOW DKARSTWO
ZAN TYZAN TY

PRZYN TYPRZYN TY
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•  ROBIĘ NA DRUTACH DLA BIEDNYCH. 
Rękawiczki, skarpety, szaliki, czapki. Chętnie 
przyjmę zbędne gałki wełny – 691 598 001 

•  Posprzątam, umyję okna, podejmę 
opiekę nad starszą osobę – 882 799 957

•  Przyjmę sprawną maszynę do szycia 
– 883 388 350

•   Dyplomowana pielęgniarka, doświad-
czenie w pracy z dziećmi i dorosłymi 
podejmie pracę w charakterze opiekunki 
osoby starszej. Kontakt: 518 678 952

•  Sprzedam owerlok przemysłowy, 
5-nitkowy „Struba”, dzwonić po 16 
– tel. 669 699 979

•  Sprzedam tanio stolik pod telewizor oraz 
żyrandol – 519 582 244

•  Sprzedam piecyk gazowy do łazienki 
Eurostar, oraz bojler Ariston 10 litrowy. 
Tel. 504 282 993 

•  Do wynajęcia pokoj, ul. Gołaśka, 
za opiekę nad starszą osobą chodzącą 
– 518 756 557

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

pon. – pt. 8 – 17, sob. 9 – 13

NARZĘDZIA WARSZTATOWE
dla wszystkich

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

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

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

www.zalmax.pl

Pełnych spokoju i radości 
Świąt Wielkanocnych, 
dobrego wypoczynku 
w rodzinnym gronie 
oraz optymizmu, energii 
i szczęścia życzy

www.leyko.pl
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konał kilkaset ekslibrisów. 
Znaki wykonuje głównie 
technikami światłokopii 
i własną. W swojej twór-
czości przedstawia spory 
fragment polskiej histo-
rii, której był świadkiem 
i uczestnikiem.

Wystawę można oglą-
dać do końca kwietnia 
w filii nr 35 Biblioteki 
Kraków, Swoszowice,  ul. 
Chałubińskiego 47.

Pisaliśmy o nim obszernie w październiku 2015 r. 
(www.wiadomoscipodgorze.pl). Wybudowany przed woj-
ną staraniem i ze środków Cechu Rzeźników i Masarzy 
w Piaskach Wielkich. 

Był ich chlubą, tutaj odbywały się wesela, spotkania, 
imprezy kulturalne, stanowił – obok kościoła i KS Orzeł 
– centrum życia piaszczańskiej społeczności. Po wojnie 
działała tu m.in. poczta. Od niego nazwano główną ulicę. 

Dziś popada w ruinę. Piaszczanie nie wydają się być 
zainteresowani jego ratowaniem. Skomplikowany jest 
stan własności, który mozolnie wyjaśnia Wydział Skar-
bu UMK. Dozorca obiektu, który tam mieszka od uro-
dzenia, mówi, że tam wszystko próchnieje i się sypie. 
O Dom Cechowy przed laty wystąpiło na drogę sądo-
wą Stowarzyszenie Miłośników Piasków Wielkich, ale 
przegrało cztery rozprawy z wieloletnim właścicielem. 
Obiekt został częściowo wyremontowany, zdaniem do-
zorcy to było jakieś 25 lata temu, ale to była fuszerka, 
dach zaczął przeciekać, i tak niestety jest do dziś. 

Naprzeciwko powstają bloki mieszkalne. Jaki los cze-
ka Dom Cechowy? To jedna z ostatnich pamiątek, która 
świadczy o historii i tożsamości Piasków Wielkich.

Tekst i fot. (KAJ)

W ramach Galerii Ekslibrisu Biblioteki Kraków moż-
na oglądać wystawę prac Jana Dubaja, artysty i żołnie-
rza, zatytułowaną „Motywy patriotyczne w ekslibrisie”. 

Urodził się w Dzierążni w 1928 r. w rodzinnej osadzie 
w gminie Działoszyce, gdzie mieszkał do 1945 r. Później 
przeprowadził się do Kielc, zawodowo pracował w bu-
downictwie, natomiast artystycznie spełnia się, projek-
tując druki, medale, wydawnictwa, tablice pamiątkowe 
i pomniki. Zajmuje się także redakcją książek. Wycho-
wany w duchu patriotycznym, w swojej bogatej twórczo-
ści pozostał wierny tradycjom rodzinnym. Od 1973 r. wy-

Celem Stowarzyszenia 
jest podejmowanie działań 
na rzecz ochrony zwierząt 
i roślin, środowiska natu-
ralnego oraz walorów kra-
jobrazowych. Propagujemy 
proekologiczne zachowania, 
rozwiązania i technologie. 
Przeciwdziałamy zachowa-

niom, procesom i inwestycjom, mogącym pogorszyć stan 
środowiska naturalnego. Chronimy obiekty i zespoły 
cenne pod względem przyrodniczym, kulturowym czy 
krajobrazowym. Również popularyzujemy wiedzę o śro-
dowisku i jego ochronie. Z przyjemnością współpracu-
jemy z Mieszkańcami w licznych akcjach społecznych. 

Ważniejsze projekty zrealizowane przez nas, to m.in.:
  Dzięki naszym staraniom powstały dwa plany zago-

spodarowania przestrzennego chroniące cenny przy-
rodniczo teren Parku Rzecznego Drwinka: mpzp 
Drwinka-Podedworze oraz mpzp Drwinka-Bochenka.

  Wraz z Zarządem Zieleni Miejskiej realizujemy 
nasz projekt OGRÓD SENSORYCZNY „SY-
NESTEZJA” na rogu ulic Bochenka i Łużyckiej. 
Działka, na której jest realizowany ogród, wspólnym 
działaniem radnych miasta i radnych dzielnicy XI zo-
stała przez nas obroniona przed zabudową. 

  Załatwienie tablic informacyjnych do Parku Drwinka, 
ławek i koszy na śmieci. W najbliższym czasie wysie-
jemy w parku ŁĄKĘ 
KWIETNĄ.

  Założyliśmy społeczny 
ogród w Parku Rzecz-
nym Drwinka. Nasz 
ogród zajął II miejsce 
w konkursie Dzielnicy 
XI „Ogrody Podgórza 
Duchackiego”.

  Założyliśmy ponad 30 
budek lęgowych w Parku Rzecznym Drwinka oraz 
ptasią stołówkę w łęgu Drwinki. 

  Organizujemy akcje sprzątania Parku Rzecznego 
Drwinka, przyczyniając się w ten sposób do ochrony 
środowiska naturalnego Drwinki. 

  Organizujemy „lekcje w naturze”, konkursy plastycz-
ne dla dzieci i młodzieży, eko-czytanie w parku, przy-
czyniając się w ten sposób do zwiększenia ekologicz-
nej świadomości Mieszkańców.

  Został również zrealizowany nasz wniosek do ZIKiTu 
o modernizację ul. Bochenka obejmującą: zaprojek-
towanie i wykonanie przejścia dla pieszych w rejonie 
skrzyżowania ul. Bochenka i Podedworze, zaprojek-
towanie i wykonanie zatok parkingowych oraz chod-
ników od ul. Podedworze do ul. Szpakowej.

  Zgodnie z naszym wnioskiem działka przy ul. Bo-
chenka wzdłuż chodnika została obsadzona przez 
ZZM roślinami.

  Nasze akcje „Pomóż ptakom przetrwać zimę” oraz „Peł-
na miska dla urwiska” cieszą się ogromnym powodzeniem 
u Mieszkańców, za co bardzo wszystkim dziękujemy.

Najbliższa większa planowana przez nas akcja to 
„POWITANIE WIOSNY” w Parku Drwinka, 

dnia 21.III, środa, w godz. 10 – 12, 
na które serdecznie Państwa zapraszamy. 

Kontakt: prezes Stowarzyszenia Drwinka 
Agnieszka Mędrek, kom. 606 839 442

DOM CECHOWY

Ekslibris patriotyczny

Stowarzyszenie 
DRWINKA

PREZYDENT LEO 
patrzy na wielki Kraków

Dokończenie ze str. 3

Ten drugi pod dowództwem Piłsudskiego dał począ-
tek drogi do niepodległości. Uważam, że należy pod-
kreślić, iż dziadek miał udział w odzyskaniu przez kraj 
niepodległości. 

i i i

– Dziadek nareszcie dołączył do prezydentów Krakowa, ma-
jących w mieście swoje pomniki – stwierdził najstarszy wnuk 
Juliusza Lea, pierwszy z lewej; fot. archiwum autorki

Karol Badyna i Łukasz Podczaszy są autorami rzeźby. 
Stojący przy biurku prezydent dotyka dłonią blatu z uka-
zaną w płaskorzeźbie mapą Krakowa. W trakcie uroczy-
stości wystąpił duński zespół Odeon Brass Quintet, któ-
ry zagrał utwory przygotowane specjalnie na odsłonięcie 
rzeźby – „Fanfare for President Juliusz” i „A Hymn for 
Juliusz”. Skomponował je grający w zespole prawnuk 
prezydenta – Julius René Leo.

Juliusz Leo  był doktorem prawa, ekonomistą, pro-
fesorem UJ, politykiem, posłem do Sejmu Krajowego 
we Lwowie i Rady Państwa w Wiedniu, prezesem Na-
czelnego Komitetu Narodowego, oraz honorowym 
obywatelem Podgórza. W lipcu 1904 r. został wybrany 
na prezydenta Krakowa i urząd ten sprawował aż do 
śmierci. Doprowadził do powiększenia obszaru miasta, 
poprzez włączenie w jego granice administracyjne kilku-
nastu gmin podkrakowskich i połączenie z Podgórzem. 
Juliusz Leo zmarł 21 lutego 1918 r. Jego grób znajduje 
się na cmentarzu Rakowickim.

MARIA FORTUNA – SUDOR
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Keks biszkoptowy
składniki: 5 jaj, 250 g mąki, 250 g cukru pudru, 1/2 

łyżeczki proszku do pieczenia, 2 łyżeczki cukru wanilio-
wego, 1 łyżka octu 6 – 10%, 2 łyżki gorącej wody, 2 łyżki 
(30 g) masła, ok. 300 g bakalii: kandyzowane owoce np. 
ananas, marakuja, suszone morele, śliwki, fi gi, rodzynki, 
żurawina, migdały, skórka pomarańczowa, goja

Żółtka utrzeć z cukrami na puszysty krem. Cały czas 
ubijając, dodawać wąskim strumieniem ocet, wodę i ostu-
dzone, roztopione masło.

Białka ubić ze szczyptą soli na sztywną pianę. Wykła-
dać ją porcjami na krem żółtkowy, mieszając delikatnie 
widelcami.

Potem porcjami wmieszać mąkę, a na koniec bakalie 
wymieszane z częścią mąki (2 – 3 łyżki).

Foremkę keksową (11 x 30 cm) wysmarować tłuszczem i wy-
sypać mąką. Wyłożyć ciasto. Piec 50 – 60 minut w 170 °C – do 
suchego patyczka. Ciasto powinno lekko odchodzić od 
formy. Przykryć papierem do pieczenia, jak tylko będzie 
zbytnio się przypiekać.

Jak troszkę przestygnie, wyjąć z blaszki i ostudzić na 
kratce. Kroić można dopiero, jak całkiem ostygnie.

Wymieszać wszystkie składniki z majonezem i śmietaną. 
Doprawić cukrem i pieprzem.

Życzę Wesołych Świąt, smacznego Jaja 
i mokrego Śmigusa – I  C

Po więcej wielkanocnych inspiracji kulinarnych 
zapraszam na bloga pod nowym adresem. 

Zatem przepisy na stronach:
menu365.wordpress.com

w ciepłym miejscu do wyrośnięcia (rośnie bardzo wolno, ok. 
1 godz.). 

Gdy podwoi swoją objętość, wstawić do piekarnika nagrza-
nego do 180 °C na 35 minut. Ostatnie 5 minut podgrzewać 
wyłącznie od dołu. 

Od razu wyjąć i posmarować z wierzchu masłem. Gdy wy-
stygnie, można posypać cukrem pudrem lub pokryć lukrem 
sporządzonym na bazie soku z cytryny i cukru pudru.

Aby zrobić lukier, użyć ok. 50 g cukru pudru, który należy 
wymieszać z sokiem z cytryny. Soku użyć tyle, aby cukier 
całkiem się rozpuścił i miał lekko lejącą konsystencję.

Śledziowa sałatka z burakiem
składniki: 4 płaty marynowanego śledzia w oleju, 1 

jabłko, puszka czerwonej fasolki konserwowej, cebulka 
ze słoika jw., 1/2 słoiczka marynowanych buraczków, ale 
mogą być pieczone lub ugotowane, 2 łyżki majonezu, 1 
łyżka śmietany, pieprz, cukier do smaku

Śledzia pokroić w paseczki albo w kostkę. 
Obrane ze skórki jabłko, buraczki oraz cebulkę również 

pokroić w kostkę.
Fasolkę odcedzić na sicie i przelać zimną wodą.
Wymieszać wszystkie składniki z majonezem i śmietaną. 

Doprawić cukrem i pieprzem.

Baba wielkanocna parzona
foremka z kominkiem o średnicy 18 cm
składniki: 250 g mąki, 30-35 g świeżych drożdży, 1/2 

szklanki mleka, 4 żółtka, 75 g (3 łyżki) cukru, 50 g masła, 
szczypta soli, 1/4 szklanki rodzynków, 1/4 szklanki migdałów, 
2 łyżki kandyzowanej skórki pomarańczowej, 1 łyżka cukru 
waniliowego, rum

Rodzynki przepłukać i namoczyć w rumie (najlepiej na 
noc). Odcedzić. Migdały sparzyć wrzątkiem i obrać ze skórki, 
a następnie posiekać nożem. Kandyzowaną skórkę pomarań-
czową pokroić w drobną kostkę. Masło roztopić i przestudzić. 
Drożdże rozetrzeć z łyżką cukru.

Pół szklanki mąki zalać wrzącym mlekiem. Rozetrzeć sta-
rannie, aby nie było grudek.

Gdy masa przestygnie, połączyć z drożdżami i zostawić 
w ciepłym miejscu do wyrośnięcia.

Żółtka utrzeć z pozostałymi cukrami na pulchną masę.
Nagrzaną mąkę przesiać do miski, dodać rozczyn i żółtka. 

Wyrabiać ręką, wbijając jak najwięcej powietrza. Gdy w cie-
ście ukażą się pęcherzyki powietrza i jest ono gładkie i lśniące, 
wlewać po trochu roztopione masło i dalej wyrabiać. 

Na koniec wmieszać bakalie, dodać szczyptę soli.
Wyrobione ciasto nałożyć do formy wysmarowanej grubo 

masłem i wysypanej mąką. Przykryć ściereczką i pozostawić 

W DKARSTWO
ZAN TY

PRZYN TY

NA WIELKANOCNYM STOLE

Kiełbasa piaszczańska produktem regionalnym UE
Kilka dni temu Komisja Europejska ofi cjalnie zako-

munikowała, że kiełbasa piaszczańska otrzymała certy-
fi kat produktu regionalnego – to już trzeci taki produkt 
w Krakowie! [art. ukazał się w listopadzie ub.r. – przyp. red.]

Określono tę kiełbasę jako produkt z mięsa wieprzo-
wego, peklowany na półmokro marynatą z wywaru zio-
łowego i soli kamiennej, grubo rozdrobniony o ścisłej 
konsystencji, w osłonce białkowej. Kiełbasa tradycyjnie 
była produkowana na terenie wsi Piaski Wielkie. Przy-
pomnijmy rzeźniczą historię tej dawnej miejscowości. 

Mieszkańcy Piasków Wielkich oraz kilku okolicznych 
podkrakowskich wsi leżących na prawym brzegu Wisły 
(zwłaszcza Łagiewnik i Kosocic) trudnili się głównie han-
dlem mięsem. Byli nazywani kijakami; ci z Piasków Wiel-
kich dodatkowo kijakami piaszczańskimi. Sprzedawali oni 
mięso mieszkańcom miast: Krakowa, Kazimierza i Kle-
parza wbrew zakazom, poza jatkami czyli sklepami bądź 
straganami z mięsem. Kijacy nie byli zrzeszeni w cechach 
rzeźniczych, a że sprzedawali tańsze mięso i w sposób 
nielegalny, często dochodziło do konfl iktów z cechowymi 
rzeźnikami, którzy kijaków nazywali przeszkodnikami. 
Wreszcie, pod koniec XV wieku, udało się zawrzeć kom-
promis. Odtąd kijacy otrzymali tzw. wolnicę – czyli wolny 
handel mięsem poza jatkami dla tych rzeźników, którzy nie 
byli zrzeszeni w cechach. Handel taki mógł odbywać się 
w soboty, a mięso mogło być sprzedawane wyłącznie w po-
łciach i tylko na rynku miasta Kazimierz. Wkrótce sam ry-
nek kazimierski zaczął być wymiennie nazywany Wolnicą 
– i dziś ta nazwa jest ofi cjalną nazwą placu, który po około 
trzykrotnym zmniejszeniu pozostał z dawnego rynku.

Wolnica nie zakończyła jednak konfl iktów między kija-
kami piaszczańskimi a rzeźnikami cechowymi. Ci drudzy 
oskarżali kijaków o sprzedawanie mięsa w mniejszych 
porcjach niż połcie, a także o to, że handlowali podroba-
mi, co było zakazane. Sytuacja stała się na tyle napięta, 
że w 1716 roku na Stradomiu (ówczesnym przedmieściu 
Kazimierza) miała miejsce spora bójka między rzeźnikami 
a kijakami, w której zostały odnotowane ofi ary śmiertelne.

W okresie zaborów, a zwłaszcza w II poł. XIX wieku, 
rzeźnictwo na Piaskach Wielkich zaczęło się jeszcze bar-
dziej rozwijać. Wykształcił się nawet strój kijaka i kijacz-
ki. Kijacy mieli swoje tajemnice – do peklowania mięsa 
stosowali specjalny napar z odpowiednich ziół. Ponoć 
już pod koniec XIX wieku jedynie kilku kijaków znało 
ten pierwotny zestaw ziół. Kiełbasę ponadto marynowa-

i mokreg
Po wię

zapra

no w zimnych piwnicach, ziemiankach, w odpowiedniej 
wilgotności i niskiej temperaturze. Jeszcze wcześniej 
rozdrabniano mięso potężnymi, ciężkimi mieczami, gdy 
mięso leżało na szerokich, drewnianych klocach. 

Kijacy mieli także swoje legendy. Jedną z nich była 
legenda o kijaku Lascyku, który miał być bardzo lubiany 
przez kuchnię królewską dzięki temu, że przywoził bar-
dzo dobre mięso i przyrządzał świetną kiełbasę. Rzeźni-
cy cechowi byli jednak zazdrośni, udali się na skargę do 
króla Kazimierza Wielkiego odnośnie nielegalnego mię-
sa, w efekcie czego król polecił strażnikom przy bramach 
miejskich dokładnie sprawdzać ludzi i nie godzić się na 
wwożenie mięsa przez przeszkodników. Każdy, kto próbo-
wał przewieźć mięso, był bity, a mięso odbierano i wdepty-
wano w błoto. W pewnym momencie jednak ochmistrzynie 
kuchni królewskiej znów zwróciły się do Lascyka, aby przy-
wiózł dobre mięso. Lascyk znalazł więc w puszczy chore 
i puste w środku drzewa, powycinał je, wyczyścił środek 
z reszty próchna, a kiełbasę owinął w lniane płótna i włożył 
w środek tych pni. Dodatkowo zatkał drewnem końce pni. 
Bez problemów przejechał przez bramę miejską i zamko-
wą, wjechał na dziedziniec. Sam król Kazimierz Wielki 
miał wyjść, zobaczyć jak Lascyk wyjmuje kiełbasę z pni, 
pochwalić go za pomysłowość i w efekcie wydać dekret po-
zwalający sprzedawać chłopu z Piasków mięso na Wolnicy 
i zwalniający go z myta na miejskich bramach. 

Sama nazwa „kijacy” pochodzi najprawdopodobniej 
od kijów, na których rzeźnicy z Piasków i innych wsi za-
wieszali sprzedawane mięso.

Budynek prezentowany na zdjęciu ilustrującym artykuł 
powstał w okresie międzywojennym, a dokładniej w la-
tach 1932-1934, przy dzisiejszej ulicy Cechowej, gdy Piaski 
Wielkie były jeszcze osobną wsią (do Krakowa włączyli je 
Niemcy w 1941 roku). Był to dom cechu rzeźników i wę-
dliniarzy. Znajdował się on naprzeciwko ówczesnej rzeźni, 
a odbywały się w nim zebrania czy amatorskie przedsta-
wienia; potem powstała tam także poczta i spółdzielnia. 
W latach 30. kijacy piaszczańscy posiadali w Krakowie ok. 
70 jatek i kilka masarni z wędlinami. Po wybuchu II wojny 
światowej Niemcy rozwiązali cech rzeźników i wędliniarzy, 
zakazali uboju, a za nielegalny handel karali w najlepszym 
wypadku więzieniem. Po II wojnie światowej władza ko-
munistyczna zlikwidowała prywatne, przedwojenne sklepy 
mięsne piaszczańskich kijaków.

Dziś rzeźnia już nie istnieje. Stoi natomiast cały czas 
dom cechu rzeźników i wędliniarzy, ale niestety nie 
jest w najlepszym stanie technicznym. Od tylnej strony 
budynek jest zamieszkany, ale od frontu zamienia się 
w ruinę. Znajduje się przy ul. Cechowej 93.

Teraz cieszymy się jednak, że tradycje rzeźnicze Pia-
sków Wielkich nie popadły całkowicie w zapomnienie. 
Może wpisanie kiełbasy piaszczańskiej przyczyni się do 
zwiększenia świadomości kim byli kijacy?

Dodajmy jeszcze, że Kraków jest jedynym miastem 
w Polsce, który posiada aż trzy produkty regionalne 
zarejestrowane przez Komisję Europejską w Reje-
strze Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych 
Oznaczeń Geografi cznych. Pod kategorią chronionych 
oznaczeń geografi cznych znajdziemy – oprócz kiełbasy 
piaszczańskiej – także obwarzanek krakowski i chleb 
prądnicki. W całej Małopolsce mamy tych produk-
tów jeszcze więcej: są tam takie produkty jak bryndza 
podhalańska, oscypek, redykołka, suska sechlońska, 
kiełbasa lisiecka, jabłka łąckie, karp zatorski, fasola 
Piękny Jaś z doliny Dunajca i jagnięcina podhalańska. 
Żaden z tych produktów – od teraz również kiełbasa 
piaszczańska – nie może posiadać zarejestrowanej na-
zwy, jeśli nie jest produkowany w konkretnym regionie 
i wg ściśle określonych, tradycyjnych receptur (stąd np. 
namnożenie w ostatnich latach „scypków” lub „serków 
góralskich” zamiast tradycyjnych oscypków).

Źródło: Emil Bajorek, www.PODGORZE.PL,  
27 listopada 2017 r.

fot. arch. „W”
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BEZBARWNE LAPISOWANIE ZĘBÓW 
MLECZNYCH U DZIECI 

Lapisowanie zębów to zabieg polegający na impregnacji zębów.  Głównym celem 
zabiegu lapisowania zębów jest przeciwdziałanie powstawaniu bakterii 
próchnicowych na powierzchni zębów mlecznych. Zabieg stosujemy w przypadku 
wykrycia próchnicy na znacznej powierzchni mleczaków. Przeciwdziałanie 
próchnicy metodą lapisowania zębów to świetna alternatywna metoda, dzięki 
której powstrzymamy rozwój próchnicy a także wielu stanów zapalnych które 
mogą jej towarzyszyć. Ważne jest to aby odpowiednio wcześnie diagnozować 
stan zębów mlecznych u naszych dzieci, ponieważ dopuszczenie do sytuacji w 
której próchnica „rozleje” się po obszernej powierzchni zębów może doprowadzić  
w najgorszym przypadku do ich chirurgicznego usunięcia. Istotną informacją jest 
również to, że zęby w trakcie zabiegu lapisowania nie tracą swojego koloru, 
mówiąc prościej, nie przebarwiają się! Zabieg lapisowania to rozwiązanie 
tymczasowe, przeciwdziałające dalszemu rozwojowi próchnicy. Kwestia 
odczuwania bólu w przypadku podjęcia się tego zabiegu  odchodzi w 
zapomnienie. Zabieg ten jest całkowicie BEZBOLESNY! Nie powoduje 
niepotrzebnego stresu, dlatego mogą z niego skorzystać również stosunkowo 
małe dzieci. Lapisowanie zębów wykonuje się 3 razy w czasie jednej wizyty. 
Następnie lekarz umawia kolejne spotkania w wybranych odstępach czasu. 
Ważne jest też to aby lapisowanie było powtórzone za kilka miesięcy, szczegóły 
kolejnych wizyt ustala się lekarzem prowadzącym. Zabieg w głównej mierze 
polega na naniesieniu odpowiedniej substancji na powierzchnię zębów.  

 Centrum Stomatologii Estetycznej i Implantologii Dentamax 
ul. Nowosądecka 46, 30-683 Kraków  

Godziny otwarcia: Pn. – Pt. 8:00 – 22:00 Sob. 9:00 – 15:00 
Rejestracja: +48 883 699 007, (12) 307 05 97 

Zajrzyj na naszą stronę internetową: www.dentamax.com.pl 
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MARZEC MIESIĄCEM KOBIET  
SPECJALNE PROMOCJE W 

STUDIO DERMAMAX: 

1. Oczyszczanie twarzy z maską 
kolagenową oraz masaż twarzy  
anti-aging: 140 zł 
 
2. Lifting (odmłodzenie) biustu:  
500 zł pakiet 5 zabiegów 
 
3. Wypełnianie zmarszczek kwasem 
hialuronowym: 500 zł 
 
4. Likwidacja cieni pod oczami:  
 150 zł 
 
5. Likwidacja cellulitu:  
 500 zł pakiet 5 zabiegów 
 
6. Specjalna oferta dla kobiet:  
Nauka makijażu codziennego 100 zł 
 
7. Bezpłatne dermokonsultacje w 
formie: Twój problem a nasze 
metody jego rozwiązania! 
 
8. Laserowe odmładzanie twarzy lub 
laserowa korekta zmarszczek: 
 200 zł 

 
Zapraszamy do rejestracji na 

wybrane zabiegi pod numerem 
telefonu: 883-599-007 

 
Jesteśmy do Państwa dyspozycji: 

od Poniedziałku do Piątku w 
godzinach:  8:00 do 20:00 
w soboty od 9:00 do 15:00 

ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ  
WWW.DERMAMAX.PL 

Studio Laseroterapii i  Medycyny 
Estetycznej Dermamax,  

ul. Nowosądecka 46, 30-683 Kraków 
Przystanek -> Piaski Nowe 

Studio Laseroterapii i Medycyny Estetycznej 

Od redaktora

Trzy grosze
MEDIODRAMAT. Media zwane czwartą władzą przesta-
ły pełnić rolę kontrolera władzy, przekaźnika informacji, tej 
rzeczowej i bezstronnej – pełnią rolę dyspozycyjnego nośnika 
emocji, tuby propagandowej jednej ze stron sporu. Zamiast 
faktów podawane są ich interpretacje i komentarze. Nie ma 
opisu rzeczywistości w pełnych okolicznościach i kontek-
stach, nie ma myślenia, nie ma wniosków, nie ma debaty. 
Szukanie, prowokowanie i podgrzewanie emocji, pałowanie 
się nimi w sferze życia publicznego to największa skaza me-
diów, których powiązanie ze światem polityki odbywa się bez 
osłonek. Oba światy – mediów i polityki – hasają na łańcu-
chu biznesu. To on wyciąga swoje korzyści w tej nieustannie 
mąconej wodzie. Tzw. media społecznościowe mają w tym 
niestety coraz większy udział.

TOUTES PROPORTIONS GARDÉES, czyli z zachowa-
niem odpowiednich (stosownych) proporcji. Jedna z moich 
ulubionych dewiz. Brzmi po francusku, więc chyba eleganc-
ko, a ja choć nie znam tego pięknego języka, mam tę zasadę 
we krwi. Jest tym bardziej aktualna, gdy widzę radosne au-
tokreacje, wręcz ich rozpasanie, na Facebooku. Wiadomo, 
każdy orze na tym polu jak może. Podziwiam tych, którzy 
trzymają się jakiegoś swojego stylu, trzymają poziom, a także 
tych, którzy wybrali dumne milczenie, na zasadzie „jak nie 
mam nic do pokazania i powiedzenia, to tego nie robię”, 
albo wychodzą z przyzwoitego założenia, że „nie wszystko 
jest na sprzedaż”. Są też tacy, ostrożni i nieufni, którzy oba-
wiają się, że po jakimś czasie Facebook może przekształcić 
się w coś przeciwko nam (też mam z tyłu głowy takie oba-
wy, bo trzeba być naiwnym, aby ich nie mieć)... Znać swoją 
miarę to znaczy m.in. nie podpinać się pod coś, co nie jest 
nasze, nie przypisywać tego sobie, nie iluminować na po-
kaz światłem odbitym. Bo co by o mnie pomyśleli, gdybym 
strzelił sobie focie tuż tuż, ramię w ramię, oko w oko, uścisk 
w uścisk – z prezydentem, z biskupem, z jakimś pomnikiem, 

jakimś portretem, czy widokiem z imponującej wycieczki? 
Będę jak ten prezydent, jak biskup, jak ten widok? Nie będę 
i nie ma co udawać lepszych i świętych! Trzeba, mimo pokus, 
zaakceptować i polubić siebie ... z zachowaniem odpowied-
nich (stosownych) proporcji. 

JESTEŚCIE W NAS. Czy to dobrze, że Polska nie ma 
mniejszości, jak to było w minionych Rzeczpospolitych 
wielu narodów? Jako ten, który wychował się na Kresach 
zachodnich, gdzie był przytłumiony tygiel kulturowo-wyzna-
niowy, wiem jak trudna, a zarazem inspirująca i kreatywna 
może być taka koegzystencja. To są wartościowe wyzwania. 
Komunizm jako system totalitarny „wyczyścił te problemy”. 
Ale czy staliśmy się, co było w zapisie systemu sowieckiego, 
narodem jednorodnym, i co to oznacza? Walki plemienne to-
czymy jak zwykle i żadne chrzty, przysięgi i sztandary tego 
nie zmienią. Jesteśmy bitni aż do bólu, lubimy go sobie spra-
wiać lejąc na odlew i na oślep, bez opamiętania – że niby 
jesteśmy narodem wybranym, albo wyklętym... Pytanie: jaka 
jest kondycja nas jako wspólnoty? Patrzę po oczach, po fi zjo-
nomiach, po zwyczajach, pamiątkach i historiach, słyszę po 
akcentach – po przebitkach z przodków. Widzę w nas krzyże, 
gwiazdy, półksiężyce – piękny, panoramiczny, historyczny 
obraz Ojczyzny. A w niej – bo jest rodzaju żeńskiego – całe 
zastępy polskich Kobiet: tych najpiękniejszych i najmądrzej-
szych na świecie :–)

 
JAROSŁAW KAJDAŃSKI

REKLAMA


