
przekroczyłam już magiczne 40 lat. O tym, że świat jest 
coraz bardziej otwarty dla osób starszych, wiadomo nie 
od dziś. Pytanie tylko, kiedy w naszym kraju osoby 50 plus, 
będą doceniane na rynku pracy lub uwierzą, że mają dalej 
szansę na rozwój i zmianę?

Bieżanów, Bieżanów Nowy, Na Kozłówce, Kurdwanów, Łagiewniki, os. Cegielniana, Piaski Nowe i Wielkie, Prokocim, Prokocim Nowy, Rżąka, Swoszowice, Wola Duchacka Wschód i ZachódBieżanów, Bieżanów Nowy, Na Kozłówce, Kurdwanów, Łagiewniki, os. Cegielniana, Piaski Nowe i Wielkie, Prokocim, Prokocim Nowy, Rżąka, Swoszowice, Wola Duchacka Wschód i Zachód
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2021 Rokiem Norwida � Krzyż hr. Wodzickiej � Ptaki Drwinki
 Aspiracje nastolatek � Jak rozpocząć nowe życie � Wolskie rapakivi  
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Wolskie rapakivi

PTAKI DRWINKIINFLUENCING W MODZIE, CZYLI KIM DZISIEJSZE 
NASTOLATKI CHCĄ ZOSTAĆ W PRZYSZŁOŚCI

ROZPOCZĄĆ NOWE ŻYCIE
Niewielka rzeka Drwinka mająca swoje źródła na 

terenie osiedla Piaski Nowe tworzy bardzo ciekawy 
przyrodniczo, ukryty pomiędzy krakowskimi osiedla-
mi ekosystem. Pas zieleni, który otacza Drwinkę jest 
domem wielu gatunków ptaków. Do najczęściej spo-
tykanych należą sikory bogatki, modraszki, kowaliki, 
szpaki i kosy.  

Wydobyty kamień położony jest przed placem zabaw 
między blokami na Woli Duchackiej – Wschód. Napis 
na kamieniu: 

„Granitowy głaz narzutowy rapakivi, „zgniły kamień” 
typu skandynawskiego, znaleziony podczas prac mo-
dernizacyjnych c. o, w okolicy budynku Białoruska 10 
w sierpniu 2017 r.”

Cd. na str. 3

Cd. na str. 3

Cd. na str. 2

Cd. na str. 6

CzeczotkaCzeczotka

Wilga, samicaWilga, samica

Fot. z albumu Bożeny Izabelli KiedaczFot. z albumu Bożeny Izabelli Kiedacz

Youtuberka, instagramerka, tiktokerka – to zawo-
dy najbardziej preferowane przez dziewczęta w wieku 
10-15 lat, tak przynajmniej wynika z badania „Aspira-
cje dziewczynek w Polsce”, przeprowadzonego przez 
IQS dla nowo powstającej organizacji Inspiring Girls 
Polska. Wymienione profesje za atrakcyjne uznała 
prawie połowa badanych, podczas gdy następne w ko-
lejności (grafi czka komputerowa, projektantka stron 
www) – zaledwie jedna piąta. Na dalszych miejscach 
znalazły się zawody związane z prawem (adwokatka, 
prokuratorka, radczyni prawna, notariuszka), edukacją 
(nauczycielka, przedszkolanka), treningiem personal-
nym (osobista trenerka, dietetyczka) oraz medycyną 
(lekarka, pracowniczka usług medycznych – np. fi zjo-
terapeutka)1. 

Co zatem sprawia, że kariera w mediach społeczno-
ściowych wydaje się młodym ludziom tak atrakcyjna i na 
czym w ogóle polegają te pożądane przez nich zawody? 
Spieszymy z wyjaśnieniem.

– Wiesz, pracuję teraz dla nowej fi rmy i większość w niej 
osób na stanowiskach i czynnych zawodowo ma chyba 
z 60 czy 70 lat – oznajmiła mi z lekkim niedowierzaniem 
koleżanka, obecnie zatrudniona w międzynarodowej kor-
poracji. Nie ukrywam, że miło było mi to słyszeć, bo jestem 
gorącą zwolenniczką aktywności w każdym wieku i sama 

Grafi czka komputerowa, projektantka stron www, adwokatka, lekarka – o takich karierach dla swo-
ich córek myśli obecnie większość matek. Okazuje się jednak, że aspiracje nastolatek są nieco inne.

Infl uencerzy – współcześni idole
Pokolenie dzisiejszych rodziców, zapytane kilka lat 

temu o swoich idoli czy wzorce do naśladowania, wska-
zywało zwykle na znanych piłkarzy, aktorów, muzyków, 
czasem naukowców lub polityków. Obecnie znacznie 
częściej w odpowiedzi można usłyszeć nazwiska lub 
pseudonimy tzw. infl uencerów.

W języku angielskim słowo „infl uence” jako rzeczow-
nik oznacza „wpływ”, zaś jako czasownik („to infl uen-
ce”) – „wpływać, oddziaływać”. Zatem w dosłownym 
tłumaczeniu infl uencer to po prostu ktoś mający wpływ 
na innych. Na niewielką skalę infl uencerem może być 
każdy z nas, ale w szerszym rozumieniu mianem tym 
określa się osoby, które, najczęściej poprzez media spo-
łecznościowe, dzielą się swoimi opiniami, poglądami, 
doświadczeniem, zdobywając rzesze fanów i stopniowo 
zyskując status eksperta w danej dziedzinie. Wśród nich 
najbardziej popularni są:
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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: 
42 2490 0005 0000 4600 7549 3994
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 
2020, 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%

W kwietniu 2017 r. opublikowaliśmy artykuł „Z wizytą 
u Moniki”. Problem dotyczy rodziny mieszkającej na 
os. Kurdwanów Nowy. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby 

pomóc rodzinie pp. Ziętarskich, proszony jest 
o przekazanie wsparcia poprzez stronę Fundacji: 

www. dzieciom.pl/podopieczni/24463 
lub bezpośrednio na konto Moniki w Fundacji: 

42 2490 0005 0000 4600 7549 3994 
tytułem: 24463 Ziętarska Monika darowizna 

na pomoc i ochronę zdrowia.

Prośba o 1% podatku PIT na pomoc w zmaganiach 
z chorobą (MPS III C -choroba Sanfi lippo) naszej Córki. 

Postępująca choroba coraz bardziej wyklucza Monikę, 
a co za tym idzie i nas, z normalnego życia...

Wydobyty kamień  położony jest między blokami 
przed placem zabaw. Napis na kamieniu: 

„Granitowy głaz narzutowy rapakivi, „zgniły kamień” 
typu skandynawskiego, znaleziony podczas prac mo-
dernizacyjnych c. o, w okolicy budynku Białoruska 10 
w sierpniu 2017 r.”

Wpis na Facebooku z 25 sierpnia 2017 r.:
„Wolanie, macie rapakiwi!  „Zgniły kamień”, głaz 

polodowcowy, wykopany w połowie sierpnia br. pod-

Krzyż hr. Wodzickiej

Wolskie rapakivi
Cd. ze str. 1

nin nie będę miał z tym problemu. Zrobię to z ogromną 
chęcią. Zresztą, razem z Marta Kemp.f Tow. Przyjaciół 
Prokocimia jest bliskie naszym sercom. 

27 października 2019
Kaj: Panie dyr. Piotr Kempf – trzymam za słowo...
30 marca 2021
Przy krzyżu są już ławki, miejsce zagospodarowane, 

ale jeszcze nie do końca, bo podejście jest po błocie. Ale 
początek jest! Dopominały się o to „Wiadomości”, przy 
udziale m.in. Grażyna Fijałkowska i Mikołaj Kornecki.

Czekamy zwieńczenie na podjętych prac.
Tekst i fot. JAROSŁAW KAJDAŃSKI

czas budowy ciepłociągu w ramach inwestycji MPEC. 
Położony między blokami Włoska 19 a Białoruska 10 
na os. Wola Duchacka Wschód. Rozmawiałem z ekipą, 
potwierdzili, że wiedzą, że tego zakopywać ani wywozić 
nie wolno i że SM „Podgórze” chce to zabezpieczyć i wy-
eksponować. Radni Woli Duchackiej, może tego dopil-
nujecie, bo warto, aby tam się znalazła tabliczka infor-
macyjna. Przypominam, że podobny, tylko że znacznie 
okazalszy, głaz znajduje się obecnie przed szkołą przy 
ul. Spółdzielców na Kozłówce, tylko że tam tabliczki, że 
to pomnik przyrody prawem chroniony są już niestety 
mocno zatarte. Ten rapakiwi z Kozłówka leżał kiedyś 
między os. Piaski Nowe a Kozłówką, wygląda na to, że 
na tej linii, co teraz odkryty głaz. Może jest ich więcej, 
rozrzuconych przez lodowiec, np. pod ul. Nowosądecką?”

Inny głaz, położony na wysokości posesji przy ul. Klo-
nowica, 21 upamiętnia rocznicę katastrofy smoleńskiej 
10 kwietnia 2010 r. Tekst i fot. (KAJ)

Przy ul. Wielickiej, po stronie OBI stoi od lat żeliwny 
krzyż, upamiętniający hr. Wodzicką, która z tego wznie-
sienia lubiła patrzeć na swój ukochany Prokocim. 

Ludwika z hrabiów Wielopolskich hr. Wodzicka była 
żoną Eliasza - pierwszego znanego właściciela Proko-
cimia. Na krzyżu inskrypcja. Na poziomej belce: „Na 
wieczną Pamiątkę”. Na belce pionowej: „Dla Ludwiki 
z Hr. Wielopolskich Hr. Wodzickiey”. Daty ani funda-
tora nie udaje się ustalić, mimo zachęt adresowanych do 
osób kompetentnych. 

O krzyżu jako ciekawej pamiątce pisaliśmy parokrot-
nie zamieszczając zdjęcia z opłakanego stanu jego oto-
czenia. Tak wyglądała wymiana zdań w tej sprawie na 
Facebooku między redaktorem „Wiadomości” a dyrek-
torem ZZM Piotrem Kempfem

2 sierpnia 2019 
KRZYŻ HRABINY WODZICKIEJ. Która z tej 

perspektywy lubiła patrzeć na swój ukochany Prokocim. 
Żeliwny krzyż przy ulicy Wielickiej, niedaleko OBI. Czy 
śp. Pani Hrabina coś widzi poprzez gęsty akacjowy zagaj-
nik? Może przydałaby się pielęgnacja tego historycznego 
miejsca?

Kaj: A można by tam zrobić skwerek wokół Krzyża? 
a gdzieś z boku ławka?

Kempf: Dlaczego nie? Ławki w stronę osiedla w drodze 
ze sklepu to dobry pomysł. Wielicka nie sprzyja odpoczyn-
kowi, ale usiąść na chwilę zawsze jest miło.

Kaj: Myślę, że Tow. Przyjaciół Prokocimia dopomoże 
w zredagowaniu tabliczki informacyjnej.

Kempf: Jako rdzenny z dziada/pradziada prokocimia-
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Sztuka dobrego druku

www.leyko.pl

ulotki, plakaty, 
książki, katalogi...
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- youtuberzy – komunikujący się z odbiorcami za 
pomocą kanału w serwisie YouTube. Samo założenie 
takiego kanału nie jest niczym skomplikowanym, cała 
sztuka polega na tym, żeby użytkownicy, wśród tysięcy 
dostępnych treści, wybrali właśnie te, których twórca ma 
szansę stać się późniejszym infl uencerem.

- instagramerzy – działają podobnie jak youtuberzy, 
z tym że karierę próbują zrobić poprzez przyciągające 
uwagę zdjęcia, a popularność zdobywają na Instagramie. 
Wykonanie jednej idealnej fotografi i zajmuje im często 
wiele minut, ale liczy się końcowy efekt.

- tiktokerzy – ich „miejscem pracy” jest z kolei Tik-
Tok, czyli serwis zdobywający z roku na rok coraz więcej 
użytkowników. Umożliwia on publikowanie krótkich fi l-
mików (maksymalnie 60-sekundowych, chociaż najpopu-
larniejsze są te około 15-sekundowe) oraz dzielenie się 
nimi z innymi – im większa grupa odbiorców, tym lepiej.

- blogerzy – to najstarsza, a przy tym chyba najbardziej 
wymagająca z opisywanych profesji. Polega na założeniu 
własnego bloga (nazywanego przez niektórych interneto-
wym pamiętnikiem) i regularnym zamieszczaniu na nim 
krótkich lub dłuższych wpisów, mających zainteresować 
czytelników.

- vlogerzy – czyli, najprościej mówiąc, blogerzy, któ-
rzy zamiast pisać, wolą nagrywać treści wideo. Vlogerzy 
niejednokrotnie są też youtuberami, jeśli swoje nagrania 
zdecydują się opublikować właśnie na Youtubie.

Nie tylko hobby
Z pozoru może się wydawać, że umieszczanie treści 

w serwisach społecznościowych to po prostu coraz popu-
larniejszy sposób spędzania wolnego czasu, a przy okazji 

Być może dopiero wtedy, gdy zabraknie młodych do pra-
cy, bo jak wiadomo osób starszych przybywa i będzie przy-
bywać w naszym społeczeństwie. Dlatego już teraz warto 
zacząć mówić, co osoby dojrzałe mogą wnieść do miejsca 
pracy, jak to może wpłynąć na ich jakość życia. Polska ma 
jeden z najniższych wskaźników zatrudnienia osób 50 plus, 
tj. 41 procent. Dla porównania w Szwecji jest to 74 procent. 
W USA jest to już norma i to w wielu dziedzinach, np. 
w polityce. Prezydent Joe Biden - 78 lat, poprzednik Donald 
Trump objął stanowisko w wieku 71 lat, a ambasador USA  
w Polsce Georgette Mosbacher (tak wiem, kobietom nie 
wypada mówić o wieku, ale przecież sama się przyznałam) 
- ma obecnie 74 lata. 

Dojrzałe osoby są dyskryminowane na rynku pracy, bo 
uchodzą za osoby mniej wydajne, mniej kreatywne, pra-
cują w wolnym tempie, nie lubią zmian. To są stereotypy, 
a utarte przekonania i generalizowanie są często krzyw-

INFLUENCING W MODZIE, CZYLI KIM DZISIEJSZE 
NASTOLATKI CHCĄ ZOSTAĆ W PRZYSZŁOŚCI

Cd. ze str. 1

Cd. ze str. 1

podnoszenia własnej samooceny. Okazuje się jednak, że 
można na nim też nieźle zarobić. Mowa o infl uencer mar-
ketingu, czyli promowaniu produktów przez znane osoby, 
np. poprzez ich lokowanie w materiałach albo bezpośred-
nie polecanie swoim fanom. Taka forma reklamy jest co-
raz częściej wykorzystywana i chociaż żadna znana marka 
nie zaproponuje wysokiego wynagrodzenia początkujące-
mu instagramerowi, stawki za post Anny Lewandowskiej, 
Joanny Krupy czy Fit Lovers to już zupełnie inna historia.

Jak zatem wybić się w świecie mediów społecznościo-
wych i zacząć robić w nich profesjonalną karierę? Na 
pewno trzeba lubić prezentować się publicznie, mieć ory-
ginalny pomysł na siebie oraz pewne wrodzone cechy, 
takie jak otwartość, pewność siebie i kreatywność. W In-
ternecie można znaleźć mnóstwo porad dla początkują-
cych, krok dalej poszło natomiast jedno z liceów w Słup-
sku, proponując potencjalnym przyszłym uczniom naukę 
w klasie vlogerskiej2. 

* * *
Wielu rodziców zada sobie teraz zapewne pytanie – czy 

powinni pozwolić swojemu dziecku na realizowanie ma-
rzeń i kształcenie się w czymś, co wydaje się tylko zabawą 
i o czym samemu nie ma się zbytniego pojęcia? Trudno 
udzielić jednoznacznej odpowiedzi, jeśli jednak nastolatek 
wykazuje w tym kierunku wyraźne zainteresowanie i ta-
lent, może nie warto go z góry przekreślać? W końcu ry-
nek pracy zmienia się bardzo dynamicznie, coraz częściej 
pojawiają się też opinie, że wiele obecnych dzieci będzie 
pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Ciekawe, 
jakie w takim razie będą ich wymarzone kariery…

Tekst: BARBARA BĄCZEK
1  https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/nastolatki-marza-o-ka-

rierze-internetowych-infl uecenrek)
2 http://1plo.slupsk.pl/kandydat/klasa-vlogerska/

ROZPOCZĄĆ NOWE ŻYCIE
dzące. Mają także wpływ na sposób widzenia siebie przez 
„seniorów”. Tymczasem także biografi e znanych osób po-
kazują, jak wiele osób osiągnęło sukces po czterdziestce 
czy pięćdziesiątce.

Ten właśnie okres życia był przełomowy dla Raymon-
da Kroca, sprzedawcy urządzeń do koktajli mlecznych, 
który w 1954 r. rozpoczął pracę dla McDonald, by 7 lat 
później wykupić właścicieli. Pułkownik Harland Sanders 
w wieku 40 lat rozpoczął sprzedaż kurczaków - dziś KFC. 
John Pemberton w wieku 55 lat stworzył recepturę Coca 
Coli. Stan Lee stworzył komis „Fantastyczna czwórka” 
i tak narodził się Marvel Comics. Gladys Burill, pilotka 
samolotów i alpinistka w wieku 86 lat przebiegła pierwszy 
maraton. Anna Mary Robertson mając 78 lat rozpoczęła 
karierę malarską. Marta Stewart w dojrzałym wieku wydała 
swój zbiór przepisów kulinarnych i tak zaczęło się jej nowe 
życie. Henry Ford miał 45 lat, gdy stworzył samochód dla 
„przeciętnej, amerykańskiej rodziny”. 

Temat ten pojawi się także dlatego, że czas pandemii jest 
niestety dla wielu osób okresem, gdy stracili pracę lub stałe 
dochody, a największe bezrobocie podobno dopiero przed 
nami. Zmiana zawodu, przekwalifi kowanie się, zaczynanie 
wszystkiego do nowa - nigdy nie jest łatwe, ale także może 
mieć swoje plusy. Wszystko zależy od tego, jak do tego się 
podejdzie, jak wiele znajdzie się w sobie siły, a wiadomo - 
wszystko zaczyna się w głowie.

Przykłady znanych osób, które zdobyły swój szczyt w wie-
ku dojrzałym, można mnożyć, choć najlepiej jest dołożyć 
do tej historii swoją cegiełkę i zająć się samym sobą. Nie 
ważne, czy planuje się wielkie zmiany, czy chce się wprowa-
dzić je małymi kroczkami, najważniejsze, żeby ciągle iść do 
przodu. A jeśli nie jesteś zmuszony do zmiany swojej pra-
cy, odczuwasz satysfakcję z tego co robisz, rozwijaj swoje 
hobby, odkrywaj to, na co wcześniej nie miałeś czasu lub 
cierpliwości. Życzę siły, wytrwałości i satysfakcji. Znajdź 
dla siebie czas!

PAULINA POLAK

Grafi czka komputerowa, projektantka stron www, adwokatka, lekarka – o takich karierach dla swo-
ich córek myśli obecnie większość matek. Okazuje się jednak, że aspiracje nastolatek są nieco inne.

Dziękujemy za życzenia
Wszystkim serdecznie odwzajemniamy życze-

nia, jakie otrzymaliśmy (pocztą tradycyjną, mailową 
i sms-ową) z okazji świąt Wielkanocnych.

Redakcja „Wiadomości”
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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

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

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

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
lider.ocac@gmail.com

Jesteśmy w programie 
CASHBACKWORLD
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CITOCITO
TESTTEST

Pracownia 
Analiz Lekarskich

os. Piaski Nowe 
ul. Łużycka 55

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

pn. – pt. 8.00 – 12.00

tel. 12 657 54 40 
tel. 606 957 723

  Bezbolesne 
i bezstresowe 
pobieranie 
krwi z palca

  Pełny zakres badań 
krwi, moczu i kału

Miejsce 
na Twoją
reklamę
Zadzwoń!
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PTAKI DRWINKI
Niewielka rzeka Drwinka mająca swoje źródła na terenie osiedla Piaski Nowe tworzy bardzo cie-

kawy przyrodniczo, ukryty pomiędzy krakowskimi osiedlami ekosystem. Pas zieleni, który otacza 
Drwinkę jest domem wielu gatunków ptaków. Do najczęściej spotykanych należą sikory bogatki, 
modraszki, kowaliki, szpaki i kosy. 

Sikora bogatka (Parus major) to jeden z najłatwiej 
rozpoznawanych  i najczęściej słyszanych ptaków. Po-
spolicie gniazduje na terenie parków i ogrodów. Cha-
rakteryzuje się żółtym brzuchem z czarną, podłużną prę-
gą, oliwkowym wierzchem ciała i czarną głową. Długość 
ciała bogatki dochodzi do 14cm, jej waga to około 20g.

Drugi bardzo często spotykany gatunek to sikora modra 
– modraszka (Cyanistes caeruleus). To ptak bardzo dobrze 
znany ornitologom – mimo swoich niewielkich rozmiarów 
jest bardzo agresywna. Modraszka podobnie jak bogatka 
ma żółtą spodnią część ciała. Skrzydła, ogon i czubek głowy 
są niebieskie. Długość jej ciała dochodzi do 12 cm, waga 
waha się w przedziale 10 – 12g. Jest ptakiem bardzo ru-
chliwym, zwinnie porusza się pomiędzy gałązkami drzew.

Kolejny mieszkaniec okolicy Drwinki to kowalik zwy-
czajny (Sitta europaea). To ptak, którego najczęściej 
spotkać można gdy chodzi skierowany głową w dół po 
pniu drzewa. Żywi się owadami, które ostrym, dłutowa-
tym dziobem wyciąga ze szczelin w korze. Osiąga 14 cm 
długości i wagę 20g. Spód ciała ma biały lub jasno-r-
dzawo-brązowy, grzbiet szaroniebieski. Przez oko prze-
chodzi czarny pasek. Bardzo często zamieszkuje dziuple 
wykute przez dzięcioły.

Pospolity nie tylko nad Drwinką, ale w całym Kra-
kowie jest szpak (Sturnus vulgaris). To nieco mniej-
szy od kosa ptak o upierzeniu czarnym z metalicznym 
połyskiem i licznymi jasnymi plamkami. Znany jest 
z życia w bardzo dużych stadach, liczących nawet kilka 
tysięcy osobników, które tworzy po sezonie lęgowym. 
Gniazda najczęściej zakłada w budkach lęgowych. Jako 
ciekawostkę podać można, że jest ptakiem pierwotnie 
leśnym, który na stałe zadomowił się w miastach i na 
wsiach. Żywi się często sfermentowanymi owocami – wi-
śniami, czereśniami i śliwkami. Umożliwia mu to bardzo 
szybka metabolizacja alkoholu.

Wspomniany przed chwilą kos – (Turdus merula) to 
nie tylko jeden z najczęściej spotykanych, ale tez najła-
twiej rozpoznawalnych miejskich ptaków. Czarne upie-
rzenie i pomarańczowy dziób sprawiają, że to gatunek 
nie do pomylenia. W dodatku większą część dnia ptak 
ten spędza szukając pożywienia na ziemi. Skacze lub 
zwinnie kroczy. Do lęgów kosy przystępują wcześnie – 
w marcu, lub nawet pod koniec lutego. 

Położone nad Drwinką tereny są także domem dla 
rzadkiego ptaka, jakim jest dzięcioł zielony (Picus viri-
dis). To kuzyn znanego dzięcioła dużego. Ma jasnozie-
lony wierzch ciała a na głowie czerwoną „czapeczkę”. 
Osiąga 32cm długości i wagę ok. 180g. W przeciwień-
stwie do dzięcioła dużego często żywi się owadami zbie-
ranymi na ziemi. Zimą rozkopuje mrowiska. Lata nisko 
i szybko. Pierwotnie związany z dolinami rzecznymi 
i lasami łęgowymi. Obecnie coraz częściej pojawia się 

w starych parkach i sadach.
Nad Drwinką spostrzegawczy obserwator spotkać 

może uszatkę zwyczajną (Asio otus). Drapieżnego pta-
ka z rodziny puszczykowatych. Jest to nieliczna w Pol-
sce sowa o pomarańczowych tęczówkach i sterczącymi 
„uszami” – czyli tak naprawdę odstającymi na głowie 
piórami, które stanowią ozdobę pomagającą przy ma-
skowaniu się. Uszatka poluje głównie o zmierzchu 
i o świcie. Jej łupem padają przede wszystkim małe gry-
zonie – np.  norniki i myszy. Lata bardzo nisko. Uszatka 
wyprowadza najczęściej jeden lęg w roku. Zwykle w po-
łowie lub pod koniec kwietnia. Drugi lęg jeśli ma miej-
sce przypada na lipiec.

Innymi spotykanymi nad Drwinką ptakami drapież-
nymi są krogulec i pustułka. Krogulec (Accipiter gentilis) 
jest w Polsce nielicznym lub średnio licznym ptakiem 
lęgowym. Poluje na inne ptaki, często z zasadzki. Jego 
ofi arą padają m. in. gołębie i drozdy. Samice osiągają 
80 cm rozpiętości skrzydeł i wagę do 300g. Samce są 
mniejsze. Samice w późną wiosną składają 4 do 6 niebie-
skawych jaj w brązowe plamki. Drugi gatunek – pustuł-
ka (Falco tinnunculus) to również nieliczny lub średnio 
liczny w naszym kraju ptak lęgowy i równocześnie naj-
liczniejszy ptak z rodziny sokołowatych. Bardzo często 
zasiedla blokowiska miejskie. Mieszka w gniazdach po 
innych ptakach – wronach i srokach, w szczelinach skal-
nych, w miastach w załomach i gzymsach. Korzysta także 
ze skrzynek lęgowych. Około połowy maja składa 3 do 
7 jaj. Pustułki żyjące w miastach polują na małe ptaki 
– wróble, sikory, szpaki. Na terenach wiejskich ich ofi a-
rami padają przede wszystkim małe gryzonie.

Inne ptaki zamieszkujące nad Drwinką, rzadziej spo-
tykane lub trudniejsze do zaobserwowania to pierwiosn-
ki, raniuszki, dzwońce, rudziki, wilgi, sójki, grubodzioby.

Pierwiosnek (Phylloscopus collybita) to mały, bardzo 
ruchliwy i trudny do obserwacji ptak. Ma zielonoszare 
upierzenie z oliwkowym odcieniem. Nad okiem przebie-
ga słabo widoczna, jasnożółta brew. Jest bardzo podob-
ny do nieco intensywniej ubarwionego piecuszka. Osią-
ga 12cm długości i wagę do 10g. W roku wyprowadza 
dwa lęgi – na początku maja oraz pod koniec czerwca. 
Żywi się drobnymi owadami.

Raniuszek (Aegithalos caudatus) to również mały, 
lecz wyjątkowo ładny ptak. Ma kolisty tułów i bardzo 
długi ogon. Wierzch ciała i skrzydła ma czarne, boki 
brązowe, brzuch biały z różowym nalotem. Głowa biała 
lub biała z ciemną brwią nad okiem. Osiąga 14 cm dłu-
gości i wagę 10g. Raniuszki żywią się wyłącznie drob-
nymi owadami, tworzą rodzinne stada. Zimą do stadek 
raniuszków dołączają inne ptaki – np. sikory i malutkie 
mysikróliki. Raniuszki nocują siedząc blisko siebie z na-
stroszonymi piórami, tak by tracić jak najmniej ciepła. 

Nie latają zbyt dobrze, ale za to bardzo zwinnie poru-
szają się po drzewach. Gniazdo raniuszka jest skompli-
kowane, jego budowa trwa kilka tygodni. Ma kształt ja-
jowaty z bocznym wejściem. Sezon lęgowy u raniuszków 
trwa od kwietnia do maja.

Dzwoniec zwyczajny (Chloris chloris) to mały ptak 
z rodziny łuszczaków. Wierzch ciała ma oliwkowozie-
lony, brzuch zielonożółty. Osiąga 14cm długości i wagę 
25g. Podstawą jego pożywienia na wiosnę i w lecie są 
nasiona. Zimą bardzo chętnie odwiedza karmniki, wte-
dy też podstawą jego diety stają się małe owoce i  ich 
części. Ptakami bardzo podobnymi do dzwońca są czyż 
oraz kulczyk.

Rudzik (Erithacus rubecula) swoją nazwę zawdzięcza 
ubarwieniu piersi. Jest ona ruda, podobnie jak gardło, 
spód ciała jest biały, wierzch oliwkowoszary. Rudzik 
jest ptakiem niezbyt płochliwym, często skacze po ziemi 
i „dyga”. Osiąga 14cm długości i 18g masy ciała. Żywi 
się owadami i larwami. Jako ciekawostkę można podać, 
że rudzik jest symbolem Akcji Bałtyckiej – trwającego 
od 55 lat programu badawczego ptaków polegającym 
m.in. na ich obrączkowaniu nad Bałtykiem.

Wilga (Oriolus oriolus) to średniej wielkości ptak wę-
drowny. Na terenie Polski spotykana jest od maja do 
września. Grzbiet i spód ciała ma jaskrawożółte, skrzy-
dła są czarne. Ptak ten zimuje w południowej Afryce. 
Osiąga 23cm długości i 75g masy ciała. Jest ruchliwa 
i płochliwa. Gniazduje wysoko na drzewie, samo gniaz-
do z wyglądu przypomina koszyczek zwisający pomię-
dzy gałęziami. Pod koniec maja lub na początku czerwca 
składa 3 do 5 jaj.

Sójka (Garrulus glandarius) to barwny ptak należący 
do rodziny… krukowatych. Ma jasno – czerwono – brą-
zową barwę ciała i niebiesko-czarne skrzydła. To ptak, 
który najchętniej zasiedla lasy i parki. Wyprowadza 
jeden lęg w roku, ma to miejsce pod koniec kwietnia. 
Na zimę gromadzi zapasy ukryte np. w ściółce. Często 
nie potrafi  ich później odnaleźć i przyczynia się tym do 
rozsiewania nasion, np. dębu. Sójka przyczynia się do 
niszczenia szkodników leśnych.

Na koniec kilka słów o grubodziobie zwyczajnym 
(Coccothraustes coccothraustes). To bardzo ładnie ubar-
wiony ptak o potężnym dziobie. Jest największym kra-
jowym ptakiem należącym do łuszczaków. Osiąga wagę 
70g. Ma upierzenie w różnych odcieniach brązu. Głowa 
i ogon są pomarańczowo – brązowe, lotki metalicznie 
granatowe z białym paskiem. Nacisk dzioba tego ptaka 
to nawet 70kg, pozwala to grubodziobowi bez problemu 
miażdżyć pestki owoców.

Przedstawione p taki to oczywiście tylko część gatun-
ków zamieszkujących okolice rzeki Drwinki. Listę moż-
na jeszcze sporo wydłużyć, ale myślę, że opisane gatunki 
pozwolą mieszkańcom docenić bogactwo przyrody tego 
miejsca. Zachęcam do własnych obserwacji, zarówno 
zimą jak i latem.                                       KAMIL SZCZEPKA

www.okiemprzyrodnika.blog.pl ; 
Instytut Ochrony Przyrody PAN

[tekst ukazał się w „W” w październiku 2015 r.]

Fot. z albumu Bożeny Izabelli Kiedacz
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NORWID W KRAKOWIE
Parlament RP ogłosił rok 2021 Rokiem Cypriana Kamila Norwida

Cyprian Kamil Norwid odwiedził Kraków w 1842 roku. 
Przyjechał prawdopodobnie dyliżansem, w towarzystwie 
przyjaciela Władysława Wężyka, także literata. Spędził 
tutaj około trzy tygodnie, a pobyt w Krakowie był tak na-
prawdę jego pożegnaniem z Polską. Resztę życia Norwid 
spędził już za granicą. Za życia nie został doceniony, ani 
zrozumiany. Dziś uznawany za czwartego wieszcza na-
rodowego, zmarł osamotniony i chory w przytułku dla 
ubogich w Paryżu. 

Rok 2021 został ogłoszony rokiem Cypriana Kamila 
Norwida. W 200-ą rocznicę urodzin (24 września 1821 r.) 
warto przypomnieć sobie tę ciekawą postać, tym bardziej, 
że będzie to czas wydarzeń artystycznych poświęconych 
artyście, także w naszym mieście. Co ciekawe Mickiewicz 
i Słowacki nigdy w Krakowie nie byli, a Krasiński - jak 
podaje prof. Kazimierz Wyka - był tutaj tylko przejaz-
dem. Krakowskie ślady Norwida są niewielkie, ale być 
może jeszcze nie do końca zbadane. Warto wspomnieć, 
że w 2001 roku urna z ziemią z paryskiego grobu Norwida 
została sprowadzona do Polski i umieszczona w Krypcie 
Wieszczów Narodowych w Katedrze na Wawelu.

Romantyczna podróż do Krakowa
Norwid, jako dwudziestoletni młodzieniec, przyje-

chał do Wolnego Miasta Krakowa, utworzonego na 
Kongresie Wiedeńskim (1815 r.) jako obszar neutralny 
i autonomiczny w czasie, gdy Polska była pod zabora-
mi. Z pewnością ten powiew wolności, ale i wspaniała 
historia miasta oraz bogactwo lokalnych tradycji, przy-
ciągnęły uwagę poety.  Ponieważ przyjechał akurat z 19 
na 20 maja  i został do połowy czerwca, miał szansę ob-
serwować kolorowy pochód Lajkonika, który odbywa 
się w czas oktawy Bożego Ciała. Zachwycił go „Tatar 
z gęstą brodą, surowym obliczem” i roztańczony orszak 
z chorągwiami. Lajkonik w „jasnozielonej szacie, na ko-
niu przysłoniętym makatą” i uganiający się za Konikiem 
zwierzynieckim chłopi. Energia jaka bije z tych opisów 
i szczegółowość, są dowodem, że obrzęd i jego uczestni-
cy wzbudziły w nim wielkie emocje.

Norwid był także świadkiem wyboru i intronizacji 
Króla Kurkowego. Odwiedził Bibliotekę Jagiellońską, 
która wówczas mieściła się w Collegium Maius. Space-
rował po Rynku Głównym, zwiedzał zamek na Wawelu. 
Bardzo duże wrażenie zrobiła na nim także podkra-
kowska Mogiła (dziś teren Nowej Huty), gdyż właśnie 
z jej historia zainspirowała go do napisania dwóch dzieł 
- dramatów „Wanda” i „Krakus”. Z pewnością odwie-
dził tu też Opactwo Cystersów w Mogile. Nazwa miej-
sca wiąże się z legendą o Wandzie, córce Kraka, która 
nie chciała poślubić niemieckiego księcia Rytygiera. 
W rozpaczy miała utopić się w Wiśle, a w miejscu, gdzie 
została odnaleziona, usypano mogiłę. Do tej legendy 
nawiązuje Norwid.

Talent dla potomnych
Artystyczna dusza Norwida była wrażliwa na każdy 

szczegół. Zafascynował się także krakowiakiem: „jest 
to najoryginalniejsza kreacja z kreacji ludowych w Eu-
ropie!” - pisał potem z zachwytem. Historia, ludowość, 
legendy bardzo inspirowały artystę. Pewnie także dlatego, 
stał się on potem tak bliski dla Stanisława Wyspiańskiego. 
Bo właśnie w Młodej Polsce Norwid został pierwszy raz 
odkryty. Dlatego mówi się, że odrzucony przez współcze-
snych, znalazł zrozumienie dopiero u swoich wnuków.

Utwory Norwida nie należą do najprostszych. Trudny 
język, zawiłe i głębokie treści, spowodowały, że za życia nie 
został doceniony, a wręcz krytykowany i ignorowany. Być 
może dlatego, że dzisiaj uznany jest za tego, który wyprze-
dził swoją epokę. Może te horyzonty poszerzyły właśnie 
nieustanne podróże, zamiłowanie do nauki, sztuki, fi lozofi i.

Norwid nie przywiązywał wagi do codzienności. Nie-
mal przez całe życie żył na granicy nędzy, utrzymywał 
się z prac dorywczych, fi nansowo był wspierany także 
przez przyjaciół. Do tego doszło jeszcze złamane serce 
przez miłość życia - Marię Kalergis, hrabiankę, pianist-
kę i mecenas sztuki, którą otaczał wianuszek wielbicieli. 
Ciężkie warunki życia Norwida odbiły się w końcu na 
jego zdrowiu. Postępowały u niego głuchota i ślepota, aż 
w końcu zabójcza wtedy gruźlica. Podobno przed śmier-
cią Norwid został kompletnie sam. Jak opisują świadko-
wie, leżał tylko na łóżku, płakał, z nikim nie chciał już 
rozmawiać. 

„Przeszłość – to jest dziś, tylko cokolwiek dalej”. Słowa 
romantycznego poety, który nigdy nie zaznał sławy czy 
zachwytu, jak inni romantycy, mogą być inspiracją do od-
krycia Norwida na nowo. I każdy z nas może mieć w tym 
większy lub mniejszy wkład, a krakowianie szczególnie.

PAULINA POLAK

Pisząc artykuł 
korzystałam 

z opracowania 
„Norwid 

w Krakowie”, 
Kazimierz Wyka, 

Wydawnictwo 
Literackie, 

1967

Nie przypadkiem 
żyjemy tu i teraz

Kiedy  wzię łam do 
ręki „Mój Kraków, mój 
Szczecin, moje Kresy” 
autorstwa Jarosława 
Kajdańskiego spodziewa-
łam się czegoś w rodzaju 
kolejnej autobiografii, 
z  his torią Krakowa, 
Szczecina i Kresów w tle. 
Jestem mile zaskoczona, 
że moje oczekiwanie zu-
pełnie się w tym przypad-
ku nie sprawdziło. 

Autor zabiera czytel-
nika w osobistą podróż 
po miejscach, ludziach 
i zdarzeniach. Przywołane gawędziarskim tonem wspo-
mnienia i anegdoty przeplatają się z fi lozofi cznymi refl ek-
sjami i zadumą. Kolejne opowieści sprawiają, że tytułowy 
Szczecin przestaje być bezosobowym miastem gdzieś na 
północy Polski, ale ożywa i staje przed oczami jako miasto 
platanów i magnolii, miasto zieleni; podobnie i dzielnica 
Pogodno, z której pochodzi i w której wychował się Autor. 
Dużo już spraw i miejsc z „tamtego” Pogodna przeminęło, 
jak np. dawne, eleganckie apteki czy sklep z zakupami na 
kredyt, prowadzony przez tajemniczą właścicielkę Ciuciur-
kę. Poznać na nowo możemy także i Kraków, do które-
go zawędrował wiedziony marzeniami młody Jarosław 
Kajdański. Choć Królewskie Miasto okazało się nie być 
drugim Lwowem, to właśnie to miejsce Autor wybrał na 
swój dom. Kraków mimo postępu ma jeszcze kilka wartych 
odwiedzenia miejsc (żeby się dowiedzieć, o jakie miejsca 
chodzi, odsyłam do lektury). 

Potem przenosimy się jeszcze dalej na wschód. Pora na 
Kresy - ich historię, ich klimat. Miastu Lwów, do które-
go ciągnie ciekawość i pasja, Autor poświęca kilkanaście 
stron wspomnień z międzypokoleniowej wyprawy, a pod-
sumowuje tak: „Na każdym kroku zachwyt i wzruszenie. 
I gorzka refl eksja, że wraz z jego utratą my Polacy jakby 
utraciliśmy serce... Jedźcie do Lwowa, zobaczcie, czy was 
tam nie ma” - zachęca. Osobiście sprawdziłam, pojecha-
łam, chcę wrócić. I muszę przyznać rację Autorowi. 

W „Moim Krakowie...” jest też o historii przez wielkie 
„H”. To wspomnienia z działalności w opozycji antykomu-
nistycznej (również innych członków rodziny) oraz pracy 
w „Czasie Krakowskim”.  To także podsumowanie kolej-
nych okresów życia: młodości, a potem „trybu osiadłego” 
w Krakowie. „Mój Kraków...” to nie są jednak teksty je-
dynie o wielkich, znanych miejscach i sprawach. To tak-
że opowieści o ciemnych przejściach (tych rzeczywistych, 
które można znaleźć w dużych miastach, i tych w prze-
nośni – życiowych), o dworcach, pociągach, przydrożnych 
kapliczkach - najlepiej takich, przed którymi modliło się 
kilka pokoleń wstecz. To w nich, według Autora, można 
wyczuć Obecność i Bożą bliskość (zachęcam, aby spraw-
dzić). To także refl eksje o pasjach, marzeniach, drobnych 
przedmiotach codziennego użytku. Zaskakuje uważność 
Autora na detale, dystans do samego siebie i sposoby na 
„oswajanie” rzeczywistości. W kalejdoskopie tekstów udało 
się zawrzeć to, co przeplata się w zwyczajnym-niezwyczaj-
nym ludzkim życiu. 

Czytając kolejne strony czułam się zaproszona do budo-
wania swojej małej Ojczyzny, tu gdzie jestem, w tym czasie. 
Rzadko zdarza się, by życie było idealne i jeśli ktoś o takim 
marzy, pewnie nigdy się nie doczeka. Jeszcze trudniej jest cze-
kać na idealne czasy i idealnego siebie. Wręcz jest to niemoż-
liwe! Można narzekać, że czasy ciężkie, a kiedyś było fajniej. 
Można też spojrzeć bardziej wyrozumiale na swoją przeszłość, 
teraźniejszość i przyszłość, uświadamiając sobie, że na pewne 
rzeczy i sprawy nie mamy po prostu wpływu; mamy jednak 
wybór, w jaki sposób przeżyjemy te okoliczności. „Nie jesteś 
sam – jakże często muszę to sobie powtarzać (…). A jak 
w dole i w ciemności, i dalej nic nie widzę, muszę przywołać 
sobie Chrystusa – jaki On był samotny (…) a dźwigał Krzyż 
za nas wszystkich. Więc jeśli ja poniosę mój, to Mu w tym 
choć trochę pomogę :-)” - pisze Autor. I nie ma to nic wspól-
nego z rezygnacją, a raczej z próbą akceptacji życia jakim 
jest, z jego cieniami i blaskami, czasami trochę z przekorą, 
czasami trochę z humorem. Jarosław Kajdański zdaje się po-
kazywać, że odpowiedni czas na odnalezienie swojego Krako-
wa, Szczecina i swoich Kresów jest właśnie... teraz. Nie warto 
czekać na inny. Nie przypadkiem żyjemy właśnie tu i teraz.

MAŁGORZATA KANIA z d. CZEKAJ

Jarosław Kajdański 
„Mój Kraków, mój Szczecin, moje Kresy”, 

Wydawnictwo Attyka, Kraków 2020

POPIÓŁ CZY DIAMENT
Coraz to z ciebie, jako z drzazgi smolnej,
Wokoło lecą szmaty zapalone;
Gorejąc, nie wiesz, czy stawasz się wolny,
Czy to, co twoje, ma być zatracone.
Czy popiół tylko zostanie i zamęt,
Co idzie w przepaść z burzą? Czy zostanie
Na dnie popiołu gwiaździsty dyjament,
Wiekuistego zwycięstwa zaranie?…
Cyprian Kamil Norwid
Źródło: Tyrtej, Prolog, III (W pamiętniku)

[Tytuł od redakcji]
* * *

Ten słynny czterowiersz zapisany jako „Popiół i dia-
ment” posłużył Jerzemu Andrzejewskiemu za tytuł zna-
nej książki, która przez lata była lekturą szkolną. Teraz 
już nie jest, książka okazała się fałszem, napisanym na 
zamówienie władz komunistycznych, a dla młodych 
umysłów miała  być trucizną na sentymenty poakowskie. 
Nie stało się tak, mimo intencji władz.

Ten czterowiersz był moim mottem od czasów ma-
turalnych, towarzyszył mi w chwilach, gdy trzeba było 
mobilizować siły do walki – o sprawy, idee, o siebie.

JAROSŁAW KAJDAŃSKI

Postaw kropkę pełną nadziei
Postaw kropkę pełną nadziei
na nieodwzajemnionych uczuciach
niespełnionych obietnicach
pobożnych życzeniach 
(które miały stać się pobożną rzeczywistością)
nad tym co skończone
i co już nie wróci.

Postaw kropkę pełną nadziei
w miejscu gdzie potrzeba pauzy
chwili oddechu
zakończenia.

Postaw kropkę pełną nadziei
gdy mówisz „tak” drugiej osobie
po słowach:
kocham,
tęsknię,
czekam.

Bez kropki nie zacznie się nowe zdanie
Ani nowy rozdział

MAŁGORZATA KANIA
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KARA BOŻA? Czy pandemia jest karą Bożą? Zada-
jemy sobie to pytanie przypierani do masek i do łóżek, 
zdołowani statystyką, dobijani panicznym strachem, wzbu-
dzanym przez środki masowego  przekazu i rażenia, czyli 
manipulacji. Za czyje grzechy? - wiadomo: nasze. Bóg 
wymierza nam sprawiedliwość? Dawno temu na lekcjach 
religii, podawano, jak to będzie po śmierci – piekło czy 
czyściec. Zanim to nastąpi, odbędzie się sąd nad nami, 
przypisywano go św. Piotrowi, a przecież wydaje się, że naj-
trudniejsze będzie osądzenie samych siebie w obecności 
Boga i wszystkich Jego emanacji. To będzie ta prawdziwa 
ocena...  Czy doświadczamy kary Bożej?  Różne padają 
odpowiedzi: kaznodziejskie, prorocze, złowieszcze, kon-
struktywne, dające nadzieję. Zależy kto odpowiada i jaki 
ma w tym interes. Moim zdaniem nie Bóg nas karze, lecz 
sami sobie zgotowaliśmy taki los, m.in. przez bezwolność, 
czyli przyzwolenie na ograniczanie wolności. Pandemia to 
szersze i głębsze zjawisko. To był systemowy proces przez 
pokolenia, koszty poboczne postępu, gdzie nic nie jest za 
darmo.  Prawdą jest, że nasz świat się załamał, a właściwie 
nastąpiło pomieszanie światów. Czas przeszły miesza się 
z przyszłym bez ciągłości, wywracany jest porządek i ład 
cywilizacyjny, na którym oparta jest nasza część świata, 
podważane są jego fundamenty. Nic już nie będzie tak 
jak dawniej, trzeba określić swoją tożsamość i bronić jej 
w okresie transformacji. Bliższa mi jest wizja Miłosierdzia 
Bożego, niż przypisywanie Bogu tego, co sami czynimy. 
Poddani jesteśmy próbie. Nie lękamy się! 

WSPÓLNE TROPY I KORZENIE. Z biegiem lat widać 
i słychać podobieństwa do przodków: podobny sposób sie-
dzenia, trzymania rąk, poruszania się, patrzenia, uśmiech, 
ruch głową – detale, które przybliżają nas do naszej rodziny, 
w moim przypadku rozrzuconej i częściowo wytraconej przez 
historię. Jest także podobieństwo cech charakteru, zaintere-
sowań i zdolności, podobieństwo wyborów i losów. Są cechy 
wspólne i odrębne – które nas  łączą. Przebitki i przebłyski. 
Tak ma każdy z nas. Nie ma więc ciągłości, kontynuacji 

w sensie fi zycznym, ale pozostaje wyrwa, do której chciałoby 
się zawołać i przygarnąć. W dobie pandemii poczucie bez-
pieczeństwa jest szczególnie ważne. I choćby się wydawało, 
że każdy z nas jest osobnym, odrębnym, bardzo indywidu-
alnym bytem, to jednak mamy za sobą przeszłość pokoleń 
z ich zwyczajnością, wyczynami, chwałami, klęskami  - ich 
życiem i śmiercią. Nasza cywilizacja postępu doprowadziła 
do powszechnej atomizacji, wyalienowania, wyodrębniony-
mi jednostkami łatwiej manipulować, narzucać potrzeby 
i przyzwyczajenia, zapędzać do stadnych zachowań, tworzyć 
z nimi co popadnie, sztuczne społeczności. Nie panujemy 
nad tym, musimy się bronić. Nie trzeba określać przeciwni-
ka, o to mu chodzi, aby wszczynać konfl ikty, aby się wza-
jemnie oddalać i wyniszczać. Trzeba budować i wzmacniać 
to, co nas łączy, identyfi kuje i określa. W tym możemy być 
silni i bezpieczni. Spójrzmy wstecz, nie jesteśmy znikąd!

PASEK DO ZEGARKA. Noszę zegarek na ręku non 
stop, takie czasy, skórzany, wymieniam go na wiosnę. 
Znalazłem zegarmistrza prawdziwego fachowca, który lubi 
swoją pracę. Zegary u niego różnych kalibrów. Jako stałe-
mu klientowi daje mi  rabat. Za każdym razem powtarza-
my rytuał. Nie jestem skomplikowanym klientem, mówię 
spod maski, „proszę taki sam”. Odpowiada spod maski, 
„no tak, ciemny brąz, złota sprzączka, tak pasuje”. Nie wy-
jaśniam, że zawsze wołałem srebrne okucia, ale zgubiłem 
taki zegarek w Gorcach. O zegarach i zegarkach można 
z nim długo rozmawiać. Lubię takie tematy, mamy zegar 
bijący w domu, który nie bije, bo przeszkadza tym, którzy 
zegarów i zegarków nie lubią, co zrobić. Gdy pracowałem 
w pracowni konserwatorskiej w Muzeum UJ Collegium 
Maius, moim opiekunem był pan Jerzy Kowalczyk, mistrz 
nad mistrzami od zegarów. Co poniedziałek asystowałem 
mu przy ich nakręcaniu, a było ich bez liku. Nie mówię 
o tym zegarmistrzowi, interesuje mnie wymiana paska. On 
rozkłada futerały z paskami, które wyglądają jak klasery, 
to robi wrażenie, jak on te paski przegląda, dotyka, szuka. 
Pyta mnie spod maski „z jakim szwem”,  jest mi obojętne, 
ale nie chcę go urazić i mówię spod maski „pan będzie 
wiedział najlepiej”. „No to mamy, mówi „echt Leder”, do-
bra marka, dajemy osiemnastkę”. Zabiera się za demontaż 
starego paska i zapięcie nowego. Zagaduję spod maski, 
„a jak zdrowie?” „Dziękuję, odpukać, w porządku, wie 

pan wczoraj byłem z żoną na spacerze, wychodzimy z blo-
ku, a obok nas grupka ludzi, patrzymy, a to młody chłopak 
na wózku inwalidzkim, jak on się cieszył, jak się rozglądał, 
więc jaka tu miara”... 

STĘKNIĘCIE. Obudził mnie dziwny odgłos, nie sły-
szałem czegoś takiego wcześniej, zarejestrowałem to w za-
spanym mózgu i posnąłem dalej. Przed  świtem „jęknięcie, 
stęknięcie” powtórzyło się podobnym krótkim, urwanym 
sygnałem. Co to może być? Aparaty fotografi czne załado-
wałem, komputer wyłączyłem, staram się mieć wszystko 
sprawne i pod kontrolą.... Wstałem wcześniej, aby unik-
nąć wzmożenia stęknięcia, co mogłoby się skończyć jakąś 
ujawnioną syreną alarmową... To była komórka, domagała 
się załadowania. Pamiętajmy o naszych uzależnionych od 
prądu urządzeniach, bądźmy dla nich dobrzy na co dzień.

CO NAS KRĘCI. Kręci nas to, w co dajemy się wkręcić. 
Polityka i pandemia, pandemia i polityka. Wystarczy wrzu-
cić, wkleić, przekopiować hasło, podejrzenie, niesprawdzony 
fakt – a już się rozkręca temat, spirala, lawina, każdy może 
wziąć udział, czy ma pojęcie czy nie, czy wie o co komu cho-
dzi, nieważne, wet za wet, kręci się hejt na całego – trudno 
wyhamować... Można wylać złe emocje jak ścieki. Im ich 
więcej, tym większa oglądalność, klikalność, sukces i zysk. 
Byleby się działo, byle trwał tumult i zgiełk – wywracanie 
świata. Kręcą ich handlowe promocje, superpromocje i me-
gapromocje, wirtualne i w realu, w dyskontach pogrywają 
nimi bez umiaru, nakręcają bez ograniczeń, rzucają ochłapy, 
tu taniej o złotówkę, tam o dwa złote, jak kupić więcej, to się 
zarobi, raz w tym sklepie, raz w drugim, można się nabiegać, 
można zarobić wydając mniej, można dostać zadyszki, aby 
tylko zdążyć, jest co robić, jest o co walczyć, jest co zdoby-
wać i przegrywać... Mało kto patrzy na daty przydatności 
do spożycia. Drugie tyle na innych stoiskach – asortyment 
promocyjny zalega po wejściu do sklepu i przed kasami. 
Kombinują, gonitwa myśli, chcą przechytrzyć, wstrzyknięta 
nadpobudliwość, biegają jak nakręceni, czas zorganizowa-
ny, czas nakręcony. Gra na emocjach, gra na gruczołach. 
Nakręcane stwory na giełdzie demiurgów... Daję się wkręcić 
w internet, w Facebooka, w dobie pandemii to imitacja kon-
taktu z ludźmi, to uzależnia. Czy można się nie dać? Zabawa 
w życie trwa. Idę na spacer, trzymajcie się, do zobaczenia!

JAROSŁAW KAJDAŃSKI
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