
Żył w latach 
1836-1877, czyli 
zaledwie 41 lat. 
Przez ten czas 
u d a ł o  m u  s i ę 
jednak osiągnąć 
wyżyny w sztu-
ce malarskiej . 
A wywodził się 
z  Ludwinowa, 
skromnej rodzi-
ny kupca pocho-
dzenia  chłop-
skiego. Tak, jak 
większość dzieci 
pochodzących 
z takich rodzin, 
mógł zająć się na przykład handlem czy rzemiosłem. 
Jednak w duszy Aleksandra pojawiła się tajemnicza nić 
sztuki, która poprowadziła go w zupełnie innym kierun-
ku, niż wybrali jego bliscy. Jak wiadomo nieprzetarte 
szlaki są fascynujące, ale i trudniejsze. I płaci się za taką 
drogę określoną cenę.

Podgórskie klimaty
W czasie, gdy żył Aleksander Kotsis, Podgórze nie 

było częścią Krakowa. Historia tego miejsca sięga jed-
nak znacznie dalej. Po I rozbiorze Polski władze au-
striackie chciały stworzyć nowy ośrodek gospodarczy. 
Początkowo miał znajdować się on na Ludwinowie, 

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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Konstytucja 3 Maja  �  Portret Kotsisa  �  Słona Woda w impasie
Protest w Parku Bednarskiego  �  Bronią Obronnej i Lasu Rżąckiego
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230. ROCZNICA KONSTYTUCJI 3 MAJA: 1791 – 2021

Remont w parku Bednarskiego okrojony 

MALARZ Z LUDWINOWA
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Pierwsza w Europie, druga na świecie 185. rocznica urodzin Aleksandra Kotsisa

Konstytucja 3 Maja jest 
jednym z symboli naszej nie-
podległości. Przez dziesięcio-
lecia prawo do kultywowania 
pamięci o jej uchwaleniu 
świadczyło o kondycji pol-
skiej państwowości. Roczni-
cę uchwalenia „Ustawy 
Rządowej” po raz pierw-
szy uroczyście obchodzono 
w 1792 r., w przededniu woj-
ny z Rosją, w wyniku której 
doszło do drugiego rozbioru 
i zniesienia zmian ustrojo-
wych. Święto państwowe 
w dniu 3 Maja przywrócono 

Dr hab. Filip Wolański, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego z Instytutu Historycznego pisze 
o Konstytucji 3 Maja, z okazji ustanowienia przez Parlament RP roku 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja

Wiele wskazuje na to, że planowany remont w parku Bednarskiego w Podgórzu nie obejmie budowy ele-
mentów, które wzbudziły sprzeciw mieszkańców. To ustalenia z środowego spotkania w urzędzie miasta. 

w 1919 r. tuż po odzyskaniu 
niepodległości, a ofi cjalnie 
ponownie zniesiono w apo-
geum stalinizmu w 1951 r., 
ostatecznie powrócono do 
jego obchodzenia w 1990 
r. Wspominanie Konstytu-
cji było zakazane w okresie 
zaborów i marginalizowane 
w czasach PRL, ale w związ-
ku z nim tłumnie wycho-
dzono na ulice, jak choćby 
w Krakowie w 1946 r. i w ca-
łym kraju pod szyldem Soli-
darności w latach 80. 

Inwestycja jest już na niemal ostatnim etapie przygo-
towania. Zarząd Zieleni Miejskiej w minionym tygodniu 
przeprowadził licytację, w ramach której fi rmy walczą-
ce o zwycięstwo w przetargu obniżały złożone wcześniej 
oferty. Najniższe oferty mieszczą się poniżej 16 mln zł. 
Po ich sprawdzeniu i dopełnieniu wszystkich formal-

ności pozostaje już tylko wybrać wykonawcę, podpisać 
umowę i rozpoczynać – zaplanowane na ok. półtora 
roku – prace. 

Plany dotyczące inwestycji budzą jednak wiele emo-
cji wśród mieszkańców. Najczęstszy zarzut dotyczył 

Gdy większość malarzy w tym czasie fascynowała 
wielka historia, on malował podmiejską biedotę, 
przypadkowo spotkane osoby, prawdziwe życie pro-
wincji pod Krakowem. Postacie niczym z noweli Ko-
nopnickiej czy Sienkiewicza, o których się uczą dzie-
ci w szkołach. Wrażliwy na każdy szczegół i krzywdę 
ludzką ALEKSANDER KOTSIS zapisał się na stałe w hi-
storii malarstwa polskiego. Dziś jego dzieła przypo-
mina Muzeum Narodowe w Krakowie.

Kwitną jabłonie

Fot. (Kaj)

Aleksander Kotis, Autoportret
Źródło: Internet
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działający w IX dzielnicy Łagiewniki - Borek Fałęcki 
bardzo Was potrzebuje. Szczególnie potrzebna jest 
OSOBA KTÓRA GRA NA INSTRUMENCIE.

Zapewniamy miłą atmosferę i niesamowite wrażenia.
NIE SIEDZ W DOMU

POKAŻ NA CO CIĘ STAĆ. ZGŁOŚ SIĘ! 
CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE.

Inofrmacje i kontakt tel. 605 606 612 

PANIE, PANOWIE! 
TEATR ,,LEKKO Z GÓRKI’’

Miał być park Słona Woda, na razie jest 
ogrodzenie. Postawiono je nielegalnie. 

Park to pieśń przyszłości
Jak informowaliśmy w połowie stycznia, rejon Słonej 

Wody został ogrodzony. Do zielona przestrzeń w Rżące, 
na południe od Szpitala Uniwersyteckiego, gdzie miesz-
kańcy chcą powstania dużego parku. Teren należy jednak 
w większości do dewelopera. Okazuje się, że wspomniane 
ogrodzenie zostało zamontowane nielegalnie. 

Rejon Słonej Wody (tak nazywa się pobliska ulica oraz 
umownie, cały zielony teren na południe od Szpitala Uni-
wersyteckiego) to jedna z ostatnich zielonych enklaw w tej 
części miasta. Montaż ogrodzenia rodzi obawy, że szyko-
wane są prace budowlane w tym miejscu.

Teraz okazuje się, że ogrodzenie najpewniej w tym 
miejscu pojawiło się nielegalnie. Tak wynika z odpowie-
dzi urzędników na interpelację radnego Łukasza Maślony 
(Kraków dla Mieszkańców). Okazuje się bowiem, że wnio-
ski o budowę ogrodzenia były składane trzy razy – w paź-
dzierniku, listopadzie i grudniu. Za każdym razem decyzja 
była odmowna. Niemniej ogrodzenie się pojawiło.

Po interpelacji radnego na miejsce udali się inspektorzy 
nadzoru budowlanego, którzy dodatkowo sprawdzą, czy 
postawienie ogrodzenia nie narusza zapisów uchwały krajo-
brazowej, która zakazuje zarówno grodzenia osiedli mieszka-
niowych, jak i stawiania grodzeń o określonych parametrach.

Wydaje się, że stawianie ogrodzenia tymczasowo zo-
staje wstrzymane, o czym donosi jeden z mieszkańców, 
który monitoruje sprawę Słonej Wody. „Grodzenie Sło-
nej Wody najwyraźniej zostało wstrzymane. Wprawdzie 
wzdłuż planowanego dalej ogrodzenia są ustawione be-
tonowe elementy, ale od ostatniej mojej tu wizyty sprzed 
dwóch tygodni nowego płotu nie przybyło” - napisał 
mieszkaniec na Facebooku.

zbyt dużego rozmachu inwestycji, który miałby zaburzyć 
naturalny charakter parku, zwiększyć koszty i wprowadzić 
niepotrzebne elementy. Sprawą zajmuje się od dłuższego 
czasu Akcja Ratunkowa dla Krakowa, która przeprowa-
dziła na swojej stronie ankietę, w której w ciągu trzech dni 
wzięło udział ponad 1100 osób. 

„Deklaracja otwartości” 
W środę w urzędzie miasta odbyło się spotkanie, w któ-

rym wziął udział wiceprezydent Jerzy Muzyk, a także m.in. 
dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej Piotr Kempf i zastępca 
wojewódzkiej konserwator zabytków Dominika Długosz. 

Przedstawiliśmy naszą wspólną wizję parku, dzikiego, 
pełnego zieleni, ciszy i spokoju, oraz postulaty o “od-
chudzenie” projektu rewitalizacji, zgodnie z postulatami 
Mieszkańców. Ku naszej radości, wszyscy wyrazili gotowość 
do zmian, bo jak zostało powiedziane, “park nie jest dla 
konserwatora, tylko dla mieszkańców”, a “elementy, które 
nie muszą być zrealizowane, żeby z nich zrezygnować” – re-
lacjonują przedstawiciele Akcji Ratunkowej dla Krakowa.

Według zgromadzonych głosów mieszkańców, wątpli-
wości nie budzą prace dotyczące renowacji czy wymiany 
istniejących elementów, np. alejek, schodów, koszy, ławek, 
oświetlenia, ani też budowa „domku ogrodnika”, w którym 
znajdą się toalety czy kompleksowy remont gloriety. Sprze-
ciw dotyczy natomiast dodatkowych bram, barierek i ogro-
dzeń, punktu widokowego, altany przy schodach od strony 
ul. Zamoyskiego, nowych pomników czy sceny plenerowej. 

Czas na cięcia 
Teraz Zarząd Zieleni Miejskiej ma przygotować stosowne 

dokumenty. Dyrektor jednostki zastrzega, że nie oznacza to 
unieważnienia przetargu. – Istnieje możliwość zrezygnowa-
nia zgodnie z przepisami z pewnych elementów, które nie 
wpływają bezpośrednio na całą inwestycję – stwierdza. 

Akcja Ratunkowa dla Krakowa zadeklarowała, że prze-
każe nam wyniki ankiet i swoje postulaty. My te postula-
ty, które nie będą miały wpływu na przebieg inwestycji, 
zbierzemy w jedno pismo i wyślemy do wojewódzkiego 
konserwatora zabytków z prośbą o wydanie opinii. Jeśli 
zgodzi się np. na rezygnację z ogrodzenia, to go nie będzie 
– zapowiada Kempf. Jak mówi, trzeba będzie też zapytać 
o zdanie m.in. radę dzielnicy. Na tym etapie nie ma więc 
jeszcze ostatecznych decyzji co do tego, co ostatecznie znik-
nie z projektu i ewentualnie czym zostanie zastąpione – jak 
w przypadku płotków zabezpieczających skarpy.

Zmiany powinny zostać wprowadzone jeszcze przed pod-
pisaniem umowy z wykonawcą, a więc w ciągu ok. dwóch 
miesięcy. 

Źródło: portal lovekrakow.pl, Jakub Drath, 
29 kwietnia 2021

Remont w parku Bednarskiego okrojony. 
Mają zniknąć m.in. nowe ogrodzenia

Mieszkańcy protestują w obronie Lasu 
Rżąckiego „Chcemy zieleni, a nie ruchli-

wych ulic i wysokich bloków”
- Domagamy się ograniczenia zabudowy wielomiesz-

kaniowej wśród domów jednorodzinnych i szerokiej ulicy 
Obronnej - mówi Katarzyna Chachlowska. Pod przygoto-
wanymi przez nią uwagami do Miejscowego Planu Zago-
spodarowania Przestrzennego dla obszaru Piaski Wielkie 
podpisało się 800 osób.

Kraków pracuje nad Miejscowym Planem Zagospo-
darowania Przestrzennego dla obszaru Piaski Wielkie. 
Niestety, mieszkańcy kilku osiedli znaleźli w planie zapisy 
i projekty całkowicie zmieniające okolicę, w której wybu-
dowali swoje domy.

Ponad 800 mieszkańców podpisało się pod uwagami 
do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzenne-
go obszaru Piaski Wielkie. Uwagi zostały przekazane do 
Wydziału Planowania i  Zagospodarowania Przestrzenne-
go UMK. Oprócz tego mieszkańcy indywidualnie składali 
swoje pisma. Obawiają się, że nowy plan całkowicie zmie-
ni zieloną okolicę. 

Czekamy teraz, co się wydarzy 19 kwietnia, wtedy bę-
dzie decyzja, czy te uwagi zostaną zaakceptowane czy nie 
- mówi inicjatorka akcji protestacyjnej Katarzyna Cha-
chlowska.  - Podejmujemy  działania, aby zwrócić uwagę 
na mankamenty planu. Domagamy się zwiększenia ob-
szaru obiecanego przez prezydenta parku Słona Woda, 
ograniczenia zabudowy wielomieszkaniowej wśród do-
mów jednorodzinnych. Sprzeciwiamy się planowanej sze-
rokiej na 15 metrów ulicy Obronnej kosztem utraty części 
działek przez właścicieli nieruchomości sąsiadujących z tą 
drogą - dodaje.

W piątek, 16 kwietnia na dawnej pętli autobusowej przy 
ul. Obronnej i skrzyżowaniu z ul. Kostaneckiego odbyła 
się wspólna akcja mieszkańców, którzy wywiesili banery 
informujące o proteście. 

Jak informuje radny Łukasz Maślona pod koniec kwiet-
nia odbędzie się wizja lokalna radnych z Komisji Planowa-
nia Przestrzennego Rady Miasta Krakowa w sprawie użyt-
ku ekologicznego na tym obszarze. Uchwałę w tej sprawie 
złożył klub Kraków dla Mieszkańców, ale większość rad-
nych w sierpniu zeszłego roku odesłała projekt do komi-
sji. Tymczasem na olbrzymim obszarze zieleni wyrosło 
gigantyczne ogrodzenie, a właściciel terenu, wykarczował 
drzewa i krzewy, tworząc na działce pustynię. Okazało się, 
że ogrodzenie zbudowane przez Grupę Deweloperską 
START nie ma wszystkich stosownych zezwoleń. 

Niestety decyzji co zrobić z nim nie podjął jeszcze Po-
wiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. 

Źródło: Głos24.pl., Marzena Gitler, 
19 kwietnia 2021

Jak już wspomniano, teren należy w większości do jed-
nego z deweloperów. W tej sprawie wysłaliśmy do niego 
pytania, czy to on postawił płot oraz jakie są dalsze zamie-
rzenia inwestycyjne. Według wstępnych założeń dewelo-
per chciałby tu zbudować ok. 30 budynków mieszkalnych. 
Czekamy na odpowiedzi.

Deweloper kpi z indolencji urzędników, którzy jeszcze 
kilka miesięcy temu zapewniali, że sytuacja z parkiem Słona 
Woda jest pod kontrolą. Byli przeciwni rozpoczęciu starań 
o uznanie tego terenu użytkiem ekologicznym, co pozwo-
liłoby ochronić zieleń i przyrodę. Na szczęście mieszkańcy 
czuwają i dzięki nim mogłem poinformować inspektora 
nadzoru budowlanego o budowie bez pozwolenia. Mam 
nadzieję, że samowola zostanie usunięta, a w niedalekiej 
przyszłości utworzymy tam duży park, który będzie służył 
krakowianom - mówi nam radny Łukasz Maślona.

Będzie park XXL? Na razie ta wizja się oddala
Już w 2019 roku radni klubu Łukasza Gibały apelowali 

do władz miasta, aby te podjęły kroki w celu wykupienie 
terenów w pobliżu osiedla Rżąka i Szpitala Uniwersytec-
kiego od dewelopera i stworzenia tam parku Słona Woda.

Jeszcze w ubiegłym roku władze miasta zapewniały, że 
nie ma tam wydawanych żadnych decyzji o warunkach 
zabudowy (tzw. wuzetki), więc nie ma ryzyka zabudowy. 
Mieszkańcy obawiają się jednak, że grodzenie terenu to 
wstęp do jego zabudowy terenu.

Łukasz Maślona pytał się także, czy są dla tego terenu 
wydane jakieś wuzetki, a także, dlaczego urząd miasta od-
stąpił od złożonego w 2019 r. wniosku w sprawie ustalenia 
lokalizacji inwestycji celu publicznego (ULICP) „Budowa 
parku przy ul. Słona Woda w Krakowie”. 

Prawidłowo przeprowadzona procedura dawała bo-
wiem szansę ochrony tego terenu, o czym wspomniałem 
w trakcie dyskusji nad projektowanym dla tego obsza-
ru planu miejscowego. Dlaczego też ponowny wniosek 
ULICP został zawieszony 25 listopada 2020 r.? – pytał 
radny w interpelacji.

Bałagan administracyjny i szukanie właścicieli działek
Urzędnicy odparli, że na razie nie można stworzyć par-

ku, ponieważ znajduje się on na wielu działkach, które 
mają nieuregulowany status prawny (są m.in. problemy 
z ustaleniem spadkobierców niektórych działek). Urzędni-
cy tłumaczą, że póki nie zostaną odnalezieni wszyscy spad-
kobiercy osób zmarłych lub kuratorów spadków, kwestię 
tworzenia parku trzeba zawiesić.

Sprawa zapętliła się w sądach. Po tym, jak wstrzymano 
procedurę ULICP, zostało na nią złożone zażalenie do Sa-
morządowego Kolegium Odwoławczego. W marcu SKO 
uchyliło decyzje o wstrzymaniu procedury ULICP. Na taką 
decyzję złożono jednak zażalenie i cała sprawiła teraz do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Co ciekawe, na początku października Zarząd Zieleni 
Miejskiej również złożył wniosek ULICP, aby utworzyć 
wielki park Słona Woda. Skoro wzięła się za to miejska 
jednostka, rosły szansę, że park powstanie. Nadal jednak 
nie rozwiązano kwestii prawnych kilku działek. Wciąż 
nie udało się odnaleźć spadkobierców właścicieli ośmiu 
działek. Do tego w trakcie postępowania zmarł właściciel 
innej działki. W międzyczasie okazało się także, że spad-

kobiercami właścicieli działek są inne osoby, niż ustalono 
za pierwszym razem. 

Źródło: portal Naszemiasto.pl,  Piotr Ogórek, 
29 stycznia 2021
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* * *
Dlaczego tak ważne okazało się uchwalenie Konstytu-

cji, która jako akt normatywny przetrwała nieco ponad 
rok? Wydaje się, że chyba najważniejsza była nadzieja, 
jaką dało to wydarzenie pokoleniom Polaków. Nadzie-
ja, że jesteśmy zdolni do wielkich dokonań, nie tylko na 
polach bitew, ale też tworząc prawo, które wyrastając 
z naszej tradycji inspiruje się myślą wspólną dla naro-
dów dążących do wolności. Trzeba przecież pamiętać, 
że ojcowie „Ustawy Rządowej” Hugo Kołłątaj, Stanisław 
August Poniatowski, Stanisław Małachowski, Ignacy 
Potocki czy Scypion Piattoli czerpali z idei głoszonych 
przez myślicieli europejskiego Oświecania. Konstytucję 
w chwili jej uchwalenia postrzegano, jako źródło moder-
nizacji państwa w duchu epoki światła, o czym dobitnie 
świadczy fakt, że została przetłumaczona na wiele języ-
ków, przedrukowywały go w całości brytyjskie gazety, 
komentowała prasa holenderska, chwalił Thomas Jef-
ferson. Trzeba pamiętać, że wśród polskich rozwiązań 
ustrojowych pojawił się monteskiuszowski trójpodział 

władzy, inspirowano się koncepcjami włoskiego myśli-
ciela Gaetano Filangierego, procentowało wykształcenie 
i odwaga Kołłątaja. 

* * *
Mniejszą wagę przywiązywano i nadal się przywiązuje 

do okoliczności uchwalenia Konstytucji, które przypo-
minały zamach stanu. Po kilku tygodniach potajemnych 
przygotowań uznano, że dobrą okazją do przeforso-
wania Ustawy Rządowej będzie przerwa w obradach 
sejmu związana za Świętami Wielkiej Nocy i wyjazd 
z Warszawy wielu posłów przeciwnych reformom. Rano 
3 maja Zamek Królewski i Stare Miasto otoczyła Gwar-
dia Piesza Koronna pod komendą Józefa Poniatowskie-
go. Na galerie sejmowa zwołano przychylnie do kon-
stytucji usposobioną publiczność, w której przeważali 
młodzi mieszczanie. Obrady rozpoczęły się od przed-
stawienia raportów na temat sytuacji międzynarodowej, 
następnie przemówił król przekonując o konieczności 
przyspieszenia prac zmierzających do naprawy pań-
stwa. Odczytano konstytucję i rozpoczęła się dyskusja. 
Opór budził nie tylko sam projekt, ale równie tryb jego 

procedowania. Do historii przeszło zachowanie posła 
Jana Suchorzewskiego grożącego zabiciem syna, jeśli 
dojdzie do głosowania, popierał go przywódca przeciw-
ników reform Ksawery Branicki, późniejszy targowicza-
nin. Mimo, że opozycja była nieliczna impas w wielo-
godzinnej dyskusji przełamano dopiero popołudniu. 
Wtedy uniesioną dłoń zmęczonego króla, który chciał 
po raz czwarty zabrać głos, uznano za początek aktu 
przysięgi na Konstytucję, co spowodowało wezwanie 
zebranych do przyłączenia się do monarchy. Następnie 
w euforii posłowie i senatorowie wraz z publicznością 
opuścili salę obrad i z tłumem zebranym przed Zam-
kiem skierowali się do katedry św. Jana, na uroczyste 
nabożeństwo, co przedstawił na słynnym obrazie wiele 
lat później Jan Matejko. 

* * *
Akt uchwalenia Konstytucji 3 Maja dokonał się na 

przekór tragicznemu położeniu, w jakim znajdowała się 
Rzeczypospolita u schyłku XVIII w. Wierzono, że zbio-
rowy wysiłek może doprowadzić do odrodzenia państwa. 
Ten trochę naiwny, oświeceniowy w swym optymizmie 
miraż okazał się impulsem dla kolejnych pokoleń Po-
laków i uczynił z „Ustawy Rządowej” jeden z najważ-
niejszych mitów narodowych, który legł u fundamentów 
kilkakrotnie odradzającej się w XX w. Rzeczypospolitej. 

źródło: 
Przegląd Uniwersytetu Wrocławskiego

1. Stanisław Małachowski, marszałek Sejmu Wielkiego
2.  Julian Ursyn Niemcewicz, poseł na Sejm Wielki, 

współautor konstytucji
3.  Jan Suchorzewski, poseł na Sejm Wielki, przeciwnik 

konstytucji
4.  Hugo Kołłątaj, podkanclerzy korronny, współautor 

konstytucji
5.  Adam Kazimierz Czartoryski, starosta generalny ziem 

podolskich, zwolennik konstytucji
6. Stanislaw August Poniatowski, król Polski
7. Stanisław Staszic, ksiądz, działacz oświeceniowy
8.  Franciszek Ksawery Branicki, hetman wielki koronny, 

przeciwnik konstytucji
9.  Tadeusz Kościuszko, generał wojsk koronnych
10.  IgnacyPotocki, marszałek wielki litewski, współautor 

konstytucji 

Zdjęcia z ul. Podmokłej, tuż przy skrzyżowaniu z Her-
berta/Stojałowskiego/ zjazdem na A4. Bobry w takim miej-
scu?, Fot. Marek Mleczko

230. ROCZNICA KONSTYTUCJI 3 MAJA: 1791 – 2021

Jan Matejko „Konstytucja 3 Maja 1791 roku”

Dr hab. Filip Wolański, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego z Instytutu Historycznego pisze 
o Konstytucji 3 Maja, z okazji ustanowienia przez Parlament RP roku 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja

1
9

2

3

48

5106
7

Bobry są wśród nas
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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

Kompleksowe 
bezgotówkowe usługi pogrzebowe

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!

REKLAMA  w WIADOMOŚCIACH
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Cd. na str. 7

PANDEMIA W OCZACH UCZNIÓW
dzałam nad tym całe dnie. Brakowało mi kontaktu 
z nauczycielem i koleżankami.

Po egzaminach rozpoczęły się wakacje, jednak dalej 
w klimacie pandemii. We wrześniu poszłam do pierw-
szej klasy liceum. Dostałam się do wymarzonej szkoły 
i miałam nadzieję na nowy start. Jednak wszystko się 
zmieniło razem z rozpoczęciem lekcji zdalnych. Straci-
łam chęci do wychodzenia z przyjaciółmi, spotkań na 
mieście, do jakichkolwiek interakcji z ludźmi. Kontakty 
ze znajomymi urwały się, a ja przez pewien okres czu-
łam się strasznie samotna. Mijały miesiące, każdy dzień 
wyglądał podobnie co, moim zdaniem, było najstrasz-
niejsze. Ta okropna rutyna, ten czas, który wydawał się 
bezużyteczny, minuta za minutą. Wstawanie rano do 
komputera, siedzenie na krześle przez 6 godzin, odrabia-
nie zadań domowych, ból głowy i sen tylko po to, żeby 
jutro zrobić i przeżyć dokładnie to samo. Chodzenie 
w maskach, dystans ludzi do siebie, strach przed zaka-
żeniem, to wszystko przytłaczało. Na szczęście ogłoszono 
wielki powrót uczniów do szkół. Wróciłam na miesiąc. 
Poczułam się lepiej, odnowiłam znajomości, poznawa-
łam nowych ludzi, byłam szczęśliwa. Jednak po czasie 
powróciła nauka zdalna, a razem z nią wszystkie pro-
blemy i wątpliwości.

Starałam się zmienić moje wcześniejsze podejście. Po-
woli uczyłam się z tym żyć, przystosowywałam się. Stara-
łam się z pozytywnym nastawieniem wstać rano z łóżka, 
skupiać się na lekcjach, planować swój dzień, odnowić 
relacje z przyjaciółmi. Chciałam wrócić do tego co wcze-
śniej, do stanu przed covidem. Tak mijały i mijają kolejne 
dni, tygodnie i miesiące. Nie jestem zadowolona z tego, 
jak wygląda moje życie podczas pandemii, ale staram się 
wytrzymać. Nigdy w życiu nie chciałabym przeżyć czegoś 
takiego jeszcze raz. 

Dochodzę do wniosku, że pandemia zmieniła moje ży-
cie oraz spojrzenie na rzeczywistość. Sprawiła, że poko-
chałam chodzenie do szkoły, po to, aby chociaż zobaczyć 
rówieśników. Zwykłe spotkanie z przyjaciółmi, odpoczynek 
w domu po lekcjach, długie spacery bez masek, uśmiech 
drugiego człowieka, wyjście do restauracji, kina, teatru. 
Doceniam teraz każdą chwilę, którą spędzam z moimi bli-
skimi. Ograniczyłam grono moich przyjaciół do osób, któ-
re kocham i z którymi czuję się dobrze. Nie mam wrażenia, 
że jestem sama, nauczyłam się żyć w ten sposób. Czekam 
tylko na powrót do normalności, po to, aby poczuć pełne 
szczęście i ulgę. 

Jeśli mogłabym przekazać jedną rzecz moim rówieśni-
kom, to brzmiałaby ona tak: Mimo, że wydaje Ci że jesteś 
teraz kompletnie sam, to tak nie jest, jeśli tylko się otwo-
rzysz. Postaraj się „nie zakładać maski” na swoje życie, nie 
ograniczaj się, dalej wyznaczaj sobie cele, marzenia. Doce-
niaj swoich bliskich oraz każdą szczęśliwą chwilę spędzoną 
z nimi. Ja doceniam i czekam na koniec. Koniec pandemii.

Uczennica 
(imię i nazwisko do wiadomości redakcji)

Jak kwarantanna 
zmieniła moje życie?

Początkowo kwarantanna była czymś fajnym. Przez 
pierwsze dni cieszyliśmy się z wolnego czasu, który przezna-
czyliśmy głównie na granie w gry komputerowe. Niestety ta 
sielanka nie mogła trwać wiecznie i po kilku miesiącach 
nauczania zdalnego miałem już tego dosyć.

Zaczęły się lekcje zdalne. To było dla nas coś nowego 
i na początku wydawało się lepszym rozwiązaniem. W su-
mie na wszystkich graliśmy i mało kto interesował się tym, 
co nauczyciel ma do powiedzenia. Nikt nie podchodził do 
tego na poważnie.

Po miesiącu trwania e-lekcji zaczęły mnie męczyć. Naj-
bardziej irytowała mnie ta nużąca cisza, gdy nauczyciel 
zadawał klasie pytanie i nikt nie odpowiadał. Zacząłem 
być aktywny. Wraz z moimi dwoma kolegami i jedną ko-
leżanką staliśmy się jedynymi osobami, które reagowały 
na lekcji.

Mimo, że starałem się jak mogłem, nie byłem w stanie 
przyswoić wystarczającej ilości wiedzy w nowy sposób. Było 
to dla mnie dużym problemem, ponieważ jestem typem 
ucznia, który wcześniej prawie całą swoją wiedzę wynosił 
z lekcji i w domu uczył się tylko przed sprawdzianami. Na 
samym początku trwania nauczania zdalnego dostawali-
śmy gigantyczne ilości zadań domowych, przez które straci-
liśmy większość czasu wolnego. Z tego powodu zaczęliśmy 
rozsyłać do siebie odpowiedzi. Nie jestem z tego dumny, 
ale nie chciałem zrezygnować z prawa do odpoczynku. Bo 
wbrew pozorom e-nauczanie jest męczące, a nasi rodzice 
traktują je jak czas wolny.

Na szczęście nauczyciele zrezygnowali z zadawania tylu 
zadań i jestem im za to wdzięczny. Jednak po kolejnych 
miesiącach wcale nie było lepiej, a tylko gorzej. Co cieka-
we uczęszczanie na lekcje przed komputerem okazało się 
trudniejsze od tradycyjnego.

Od pewnego dnia nie miałem siły wstawać z łóżka, by-
łem wiecznie zmęczony, łatwo się denerwowałem i byłem 
coraz bardziej przygnębiony.

Jako nastolatek straciłem kontakty z większą częścią 
znajomych, ponieważ mieszkali za daleko, albo ich rodzi-
ce bali się wirusa i nie pozwalali na spotkania. Stałem się 
introwertykiem i oduczyłem się rozmawiać z ludźmi. Kiedy 
raz na dwa tygodnie spotykałem się z rówieśnikami, nie 
wiedziałem co mam robić. Nauczyciele również byli zmę-
czeni i jakość lekcji zdecydowanie nie była motywująca. 
Tak właśnie minęła moja pierwsza klasa liceum.

Po chwilowym powrocie do szkoły we wrześniu 2020 
roku czułem się jak idiota.

Nie pamiętam większości materiału i mogę powiedzieć, 
że wiedzowo zaliczyłem gigantyczny regres. Jednak cieszę 

się, że wtedy wróciliśmy do szkoły na ten miesiąc, ponie-
waż miałem okazję interakcji z wieloma osobami na raz, 
co poprawiło nieco mój stan psychiczny.

Po powrocie na zdalne nauczyciele stali się bardziej 
czujni. Zaczęli robić trudniejsze i częstsze prace pisemne, 
na których starałem się nie ściągać w przeciwieństwie do 
znajomych. W pewnym momencie okazało się, że stałem 
się jedyną osobą, która jakkolwiek prowadziła notatki 

z matematyki oraz opanowała większość mate-
riału. Starałem się być dalej aktywny na lekcjach, 
ale nie na wszystkich. Bo na większości umawia-
liśmy się na granie w gry komputerowe. To był 
nasz sposób, żeby przełamać tę nudę.

W drugim semestrze naprawdę miałem dość. 
Każdy nauczyciel narzekał na uczniów i nie brał 
pod uwagę, że posiadamy również problemy, np. 
rodzinne, ze względu na panującą ciężką sytu-
ację. W wielu domach e-szkołę miało kilkoro 
dzieci i jeszcze rodzice pracowali zdalnie. Brako-
wało chwili, żeby człowiek miał spokój i chwilę 
tylko dla siebie.

Mało kto z dorosłych zdawał sobie sprawę, że 
straciliśmy dużą część być może najprzyjemniej-

szego okresu życia, do którego można wracać myślami. 
Teraz wiem, że tradycyjny model nauczania nie był ideal-
ny, ale jest zdecydowanie lepszy od aktualnego zdalnego 
nauczania. Wiem, że mam duże braki w nauce. Jestem 
rozdrażniony. Sama możliwość wyspania się nie ma już 
znaczenia, ponieważ i tak co rano muszę usiąść do kom-
putera i spędzić na nim wiele godzin. Nie mam siły już 
na nic innego. Męczą mnie i podstawowe czynności, ta-
kie jak wyprowadzanie psa, czy robienie zakupów. Nawet 
gry komputerowe przestały mnie bawić i nie wiem, czy coś 
w ogóle sprawia mi jeszcze przyjemność. Nie chcę się nad 
sobą rozczulać, ale nie wydaje mi się, aby ktokolwiek brał 
pod uwagę to jak się czuję.

Aktualnie do końca drugiej klasy zostało mi półtora 
miesiąca. Wielu moich kolegów i koleżanek boi się wra-
cać do szkoły przez ponad roczne zaległości w nauce, ale 
mi jest wszystko jedno. Chcę odzyskać życie towarzyskie 
i przestać siedzieć na komputerze, od którego jestem uza-
leżniony. Może mi pomóc tylko powrót do szkoły, choć 
wiem, że będzie wiązał się ze stresem.

Uczeń drugiej klasy liceum 
(imię i nazwisko do wiadomości redakcji)

Czekam na powrót do normalności
Pandemia. Nigdy w życiu nie pomyślałabym, że 

przeżyję coś takiego, że założę kiedykolwiek maskę 
na twarz, bo inaczej nie będę mogła wyjść z domu. 

Pierwsze ogłoszenia o zakażeniach, prośby 
o ciągłą dezynfekcję, zamknięcie szkół - wzbu-
dziło to we mnie strach i niepewność. Począt-
kowa radość, że mogę uczyć się z domu, nie 
muszę wstawać rano do szkoły, minęła po 
pierwszych miesiącach. Okazało się, że prze-
bywanie w mieszkaniu kilkanaście godzin 
i zaburzenie granicy między szkołą a domem, 
było coraz bardziej uciążliwe. Lekcje wy-
dawały się niezrozumiałe, długie i nudzące. 
Cały zapał do nauki po prostu znikał. Będąc 
w ósmej klasie, myśląc o końcowym egzami-
nie, musiałam się uczyć jeszcze więcej i spę-

List Jarosława Kajdańskiego 
do Marii Fotruny-Sudor:

Witaj, 
Gwoli ścisłości muszę wyjaśnić, że ta książka jest niejako 
wymuszona sytuacją, robiona była na kolanie, bez opieki 
redaktorskiej i korektorskiej, wydałem ją po znajomości, 
nie jest dopieszczona edytorsko, jest zarejestrowana, ma 
indeks ISBN, przymierzałem się do innych wydawnictw, 
ale zniechęciły mnie procedury, poza tym miałem z tyłu 
głowy świadomość i pytanie, czy ktoś ją będzie czytał, czy 
jest coś warta. Zostały w niej zebrane z wielu lat i usta-
wione alfabetycznie wpisy do moich „Trzech groszy”. Duże 
ryzyko. Ale cieszę się, że ją wydałem, bo reakcje są pozy-
tywne, albo ich nie ma w ogóle. 

Pozdrawiam serdecznie, 
Jarek Kajdański

ABY SIĘ ZATRZYMAĆ
Z pewnym opóźnieniem przeczytałam książkę pt. „Mój Kraków, mój Szczecin, moje Kresy” napisaną 

przez Jarosława Kajdańskiego, aktualnie mieszkańca Woli Duchackiej i redaktora poczytnego 
miesięcznika lokalnego „Wiadomości”, które  znany dziennikarz krakowski wydaje od ponad 25 lat.

Autor współpracował m.in. z magazynem „Świat”, 
z „Czasem Krakowskim”, „Tygodnikiem Solidarność”. 
Był korespondentem dwutygodnika polonijnego „Gwiaz-
da Polarna” w USA,  publikował w „Gońcu Teatralnym”, 
paryskiej „Kulturze” i nowojorskim „Nowym Dzienniku”.  

Chciałam czytać wydaną w grudniu 2020 r. książkę bez 
pośpiechu, chciałam z autorem wędrować do miejsc, które 
są dla niego ważne. Poznawać opisane historie przez pry-
zmat jego doświadczeń, przeżytych wydarzeń i związanych 
z nimi wspomnień. Do takiego nastawienia upoważniał 
mnie już sam tytuł - uznałam, że trzykrotne użycie w nim 

zaimka „mój” nie jest przypadkowe. I istotnie, nie myliłam 
się. To bardzo osobista publikacja, w której autor wraca 
do przeszłości nie tylko własnej, ale też swoich przodków. 

W krótkim wstępie czytelnik dowiaduje się, że trzy-
mana w ręku książka to „zbiór tekścików i tekstów..., 
które stanowią retrospektywę aktywności autora…”. 
Co ciekawe, kolejne opowiastki i opowieści, bo tak bym 
określiła wiele z opublikowanych tu tekstów, zostały uło-
żone w kolejności alfabetycznej. Właśnie, nie chronolo-
gicznej tylko alfabetycznej. To tak jakby autor chciał te 
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ale potem podjęto decyzję o przeniesienie tego centrum 
na tereny u stóp góry Lassoty, gdzie rozchodziły się dro-
gi do Wieliczki i Skawiny. W 1784 roku cesarz Józef II 
nadał Podgórzu prawa wolnego miasta. Zostało ono do-
łączone do Krakowa dopiero w 1915 roku.

Tylko zwykli ludzie, o których nikt jeszcze nie ułożył 
żadnej historii. 

„Dla uzyskania oczekiwanych efektów malarskich 
artysta posługiwał się różnego rodzaju i rozmiaru pędz-
lami, ich trzonkami, stosował również szpachle (...). 
Zdarzało się, że podczas manipulowania niektórymi 
ze świeżo namalowanych obrazów, autor niechcący do-
tykał warstwy malarskiej, pozostawiając w niej odciski 
palców” - zauważa kurator wystawy. 

Ekspozycja w Kamienicy Szołayskich przy Placu 
Szczepańskim w Krakowie ma przypomnieć o artyście 
w 185. rocznicę jego narodzin. To pierwsza od ponad 
60 lat tak duża monografi czna prezentacja twórczości 
żyjącego w XIX w. artysty. Obrazy olejne, akwarele i ry-
sunki można oglądać do 11 lipca. Warto odkryć tę jakże 
inną linię polskiego realizmu w sztukach plastycznych. 
A przede wszystkim przenieść się na chwilę w XIX wiek, 
do podkrakowskich realiów, gdzie toczyło się zupełnie 
inne życie niż teraz.

Artysta odchodzi, sztuka zostaje
Aleksander Kotsis zmarł stosunkowo młodo. Gdy 

jego kariera się rozpędzała, a Jan Matejko zapropono-
wał mu posadę profesora w Akademii Sztuk Pięknych, 
u artysty stwierdzono zwiotczenie mózgu, zaniki pamię-
ci i chorobę psychiczną. Choroba nie trwała długo. Po-
chowany został na starym Cmentarzu Podgórskim, dziś 
dokładna lokalizacja już jest nieznana. Został patronem 
jednej z ulic na Woli Duchackiej.

MALARZ Z LUDWINOWA
Gdy większość malarzy w tym czasie fascynowała wielka historia, on malował podmiejską biedotę, przypadko-
wo spotkane osoby, prawdziwe życie prowincji pod Krakowem. Postacie niczym z noweli Konopnickiej czy Sien-
kiewicza, o których się uczą dzieci w szkołach. Wrażliwy na każdy szczegół i krzywdę ludzką ALEKSANDER KOTSIS 
zapisał się na stałe w historii malarstwa polskiego. Dziś jego dzieła przypomina Muzeum Narodowe w Krakowie.
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„Tworzył zatem stosunkowo krótko, a jego twórczość 
nie osiągnęła pełni wyrazu, została przerwana w pół słowa. 
Po śmierci podgórskiego malarza jego spuścizna uległa 
rozproszeniu i zapomnieniu” - ocenia kurator wystawy.

Aleksander Kotis, W gościnie u górali
Źródło: Internet

Aleksander Kotis, Rudowłosa
Źródło: Internet

Aleksander Kotis, Nucenie wiosenne
Źródło: Internet

Aleksander Kotis, Bez dachu
Źródło: Internet

zwykłe przeżycie. Spełniło się  nie tylko moje marzenie…”.  
Ale te tytułowe Kresy to przede wszystkim Szczecin 

– miasto jego dzieciństwa i młodości, gdzie do dziś ro-
śnie posadzone przez niego drzewo, jakże symbolicz-
nie związane z korzeniami. Czytając historie dotyczące 
dzieciństwa Jarka,  nie zawsze „sielskiego, anielskiego” 
i młodości „chmurnej i durnej” (a i owszem), nie po raz 
pierwszy uświadomiłam sobie, jak bardzo ten czas, te lata 
wpływają na kształtowanie postaw i zachowań człowieka. 
Teraz już rozumiem, skąd te nienaganne maniery autora 
książki, ale też jego prawość i konsekwencja w realizacji 
obranych celów. Te cechy wyniósł krakowski dziennikarz 
ze szczecińskiego domu, który pozostał  w nim, gdy - jak 
sam napisał - „wiatr historii przywiał go do Krakowa…”. 

We wspomnieniach, opowieściach związanych z gro-
dem Kraka  i z ludźmi, których tu autor poznał, odnaj-
dujemy jakże ciekawe dzieje naszego miasta (szczególnie 
z lat 80 i 90 XX w.), o których dzisiaj tak mało mówimy, 
a jeszcze mniej piszemy. Zatrzymane w naszej pamięci 
czekają, aby je przywołać, ożywić na nowo. I redaktor 
„Wiadomości” to czyni. Czytając jego książkę, poznaje-
my więc od kuchni m.in. historię powstawania i pierw-
szych lat „Czasu Krakowskiego”, i środowiska z nim 
związanego. Jest i wrastanie autora w krakowskie klima-
ty, poprzez m.in. zakup domu, założenie rodziny, posa-
dzenie drzew i otaczanie się zwierzętami, które w tym 
Jarkowym świecie są pełnoprawnymi domownikami.  

W jednym z opublikowanych tekstów, autor książki 
wspomina: „Podczas rozpoczęcia wyścigu szczurów, czy-

li na studiach, gdy patrzyłem wokół na rówieśników, jak 
dają się wciągnąć przez matrix, wpadłem na pomysł, aby 
takim właśnie zwrotem „Zatrzymaj się na chwilę” zwrócić 
ich uwagę…”. Myślę, że także ta książka jest ze strony au-
tora kolejną propozycją, żeby się przynajmniej na chwilę 
zatrzymać. Zapewniam, że to jest możliwe, gdy się czyta 
„Mój Kraków, mój Szczecin, moje Kresy”. Ale lektura tej 
książki motywuje czytelnika, by przez pryzmat tego, co 
napisał autor, spojrzeć na swoje życie, aby się zatrzymać, 
może i zadziwić, i docenić to, co się ma, a zwłaszcza tych, 
którzy są nam bliscy, którzy są wokół nas.

I takiego prze-
życia książki, którą 
napisał  Jarosław 
Kajdański, i zatrzy-
mania się  nie tylko 
na tym, co tu i teraz, 
życzę czytelnikom!

MARIA 
FORTUNA- SUDOR

Jarosław Kajdański 
„Mój Kraków, mój 

Szczecin, moje Kresy”,

Wydawnictwo 
Attyka, Kraków 

2020

historie, czasem poważne, czasem wywołujące uśmiech 
czy rozbawienie, a bardzo często - uczucie nostalgii za 
tym, co minęło, ułożyć w jakąś logiczną całość.  Alfabet 
wydaje się  tu świetnym rozwiązaniem, bo nie wskazuje, 
co jest ważne, a co mniej istotne, a równocześnie wpro-
wadza pewien porządek. Wszak z punktu widzenia od-
biorcy mogą to być  różne poruszane w książce tematy, 
dla każdego czytelnika inne. Natomiast autor nie musi 
zdradzać, które z tych barwnych, interesujących, auto-
biografi cznych opowieści są mu szczególnie bliskie. 

A jaki autoportret przekazuje czytelnikom Jarosław 
Kajdański? Przede wszystkim podkreśla, że ma swoje 
korzenie. To istotne, aby wiedzieć, kim się jest, skąd się 
przychodzi. I tu dziennikarz (znany szczególnie mieszkań-
com prawobrzeżnej części Krakowa) udowadnia, że poznał 
pogmatwane losy przodków swoich rodziców, doświadcza-
jących zmian wynikających z historycznych przełomów na-
szej ojczyzny. Te korzenie są dla niego ważne. W aspekcie 
odpowiedzi na pytania: kim jesteśmy, skąd przychodzimy?, 
na  uwagę zasługuje m.in.  barwnie opisana wyprawa do 
Lwowa. Kilkustronicowy reportaż „Nie ma jak Lwów” po-
kazuje odkrywanie miasta, które jest częścią naszej histo-
rii. Wspominając wycieczkę do ukraińskiego dziś miasta, 
autor pisze: „Poczułem się jak u siebie, chłonąłem Lwów 
jak spragniony pielgrzym, który znalazł się blisko celu swej 
wędrówki”. To przeżycie sprawiło, że kilka lat później 
krakowianin z wyboru na wyprawę do Lwowa zaprosił 
swego ojca i syna. Pisząc o tym, zaznacza: „To było nie-

Na Ludwinowie urodził się właśnie Aleksander Kotsis. 
Następnie wiele lat swojego życia mieszkał przy ul. Kal-
waryjskiej, obecnie jednej z najważniejszych ulic Starego 
Podgórza. Uczył się w Krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych 
oraz studiował w Wiedniu, gdzie trafi ł dzięki zdobytemu 
rządowemu stypendium. Był rówieśnikiem Artura Grot-
tgera i Jana Matejki, ale miał zupełnie inną wizję sztuki.

„W przeciwieństwie do krakowskiego środowiska ar-
tystycznego zdominowanego przez fascynację historią, 
w dziełach Kotsisa nie odnajdziemy wielkich i znanych 
postaci, skomplikowanej historiozofii ani wzniosłych 
alegorii. Niezależność jego postawy twórczej opierała 
się na uważnej i krytycznej, a jednocześnie pełnej em-
patii, czasem nazbyt emocjonalnej obserwacji najbliższe-
go otoczenia. Sztuka tego artysty reprezentuje kierunek 
realizmu w sztuce europejskiej, jej analogii można po-
szukiwać między innymi w twórczości Jeana–François 
Milleta, Jules’a Bretona, Christiana Rubena, Ferdinan-
da Georga Waldmüllera” – pisze kuratorka wystawy 
Aleksandra Krypczyk-De Barra.

Prawda w oczach
Postacie z obrazów Kotsisa nie są kimś, w większości 

nie są nawet znane z imienia i nazwiska. Są to na przy-
kład ludzie targujący się na rynku, pasterze wracający 
z łąk, dziewczynka wijąca wianek na święto Matki Bo-
żej Zielnej, kosiarze wieczorem po zakończonym dniu, 
zabawa w szynku. Anonimowe postacie patrzą na widza 
przenikliwymi oczami, a odkrycie zawartej w niej tajem-
nicy może dopowiedzieć sobie każdy z nas. Malarza nie 
interesowali wielcy bohaterowie czy postacie z salonów. 

Odszedł artysta, zostały płótna malarskie i kawałek 
zachowanej historii Krakowa, a dokładnie terenów pod-
górskich, które po latach do Krakowa zostały dołączo-
ne. Obrazy, które można zobaczyć teraz w Krakowie, 
pochodzą z różnych, czasem odległych kolekcji, np. 
Muzeów Narodowych w Gdańsku, Kielcach, Krakowie, 
Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu, Muzeum 
Śląskiego w Katowicach, Muzeum Sztuki w Łodzi oraz 
Lwowskiej Galerii Sztuki im. Borysa Woźnickiego. Ze-
brane w jednym miejscu mogą stać się prawdziwą ucztą 
nie tylko dla koneserów sztuki.

Gdy w majowy, ciepły dzień wybierzemy się na spacer 
po krakowskim Rynku, zajrzyjmy także na Plac Szcze-
pański 9. Tam czeka na nas malarz z Ludwinowa i hi-
storia Podgórza, o której wielu z nas nie miało nawet 
pojęcia. Może przyszedł czas, żeby ją poznać.

PAULINA POLAK
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REKLAMA

MAJÓWKA. Najpierw 1 Maja, potem 3 Maja, oba 
święta majowe ważne, z tradycjami. Tradycją byłem po 
stronie białych, ale sercem po stronie czerwonych, pierw-
szych socjalistów, ich społecznego programu, z Piłsudskim 
jako zwieńczeniem walki o niepodległość. Gdy trzeba było, 
ruszyłem z plecakiem na strajk, a Mama poproszona na-
prędce o uszycie biało- czerwonej opaski w milczeniu to 
zrobiła, chyba większość kobiet w Polsce ma w zanadrzu 
materiał na opaski nawet o tym nie wiedząc. Na opasce, 
którą z dumą nałożyłem, dali na strajku stempel identyfi -
kacyjny, aby się rozpoznawać. Flagi wieszano za komuny 
na 1 maja i szybko ściągano, aby nie było pretekstu do 
przetrzymania ich do 3 maja. Zdarzały się incydenty, albo 
przez niedopatrzenie (zapicie?) stróża, a jeśli celowe, pa-
triotyczne, to sporadycznie, bo stróż (nazywano ich wtedy 
blokowymi), odpowiadał za to całym sobą. Najczęściej 
„zapominano” o tym w kościołach. 1 maja był ofi cjalny 
pochód. Gdy kończyłem podstawówkę w 1974 roku, mi-
nister Kuberski zniósł egzaminy do liceum. Można było 
złożyć świadectwo, im lepsze, tym szanse większe, ale 
konkursu świadectw też chyba nie było. Zatem nasza rola 
ośmioklasistów polegała, aby nie podpaść na koniec roku. 
Wychowawczynią w mojej klasie była świetna polonistka 
pani Kulesza, przy okazji I sekretarz POP PZPR, która 
chciała nas wychować na wzorowych pionierów. Udział 
w pochodzie pierwszomajowych był obowiązkowy. Po-
szliśmy, ale poprosiłem kolegów, aby przed samą trybuną 
odwrócić głowy w bok.  Nie wyjaśniałem dlaczego, tak dla 
draki, powiedziałem. Nie wiem, czy ktoś oprócz mnie to 
zrobił. Dostałem się do najlepszego liceum. Gdy mieliśmy 
dom w Krakowie, wieszanie fl agi na święta państwowe sta-
ło się moim miłym obowiązkiem. Dobrze było też widzieć 
fl agi u sąsiadów. To było krzepiące odczucie wspólnoty. 
Flaga w moim widzeniu powinna  powiewać, łopotać, 
ale aż takich możliwości niestety nie miałem. Smutne jest 

zdejmowanie fl agi, pakowanie jej do następnej okazji. Tu 
na osiedlu, gdzie teraz mieszkamy, robiła to dzisiaj z rana 
w ramach swoich obowiązków młoda pani sprzątająca 
z Ukrainy, znam te panie, pozdrawiam je, lubię, bo wzo-
rowo wypełniają swoje obowiązki. Pani niskiego wzrostu 
machając długą tyczką i podskakując wypychała drzewiec 
fl agi, szło opornie, ale się nie poddawała. Skąd przyszła mi 
do głowy smutna refl eksja, że ta fl aga nie powinna upaść 
na ziemię, a jest wypychana przez Ukrainkę, w naszej wza-
jemnej historii dużo było takich sytuacji. Odejdź maro! Bę-
dąc w Szwecji widziałem fl agi narodowe na każdym kroku, 
nikogo to nie dziwiło, ani nie drażniło, są przyzwyczajeni, 
nawet uroczystość rodzinna jest powodem do wywieszenia 
fl agi. Czy tego nadużywają? nie sądzę. Musimy się przyzwy-
czaić do Biało-Czerwonej bez specjalnych okazji. 

TAJEMNICA. Wyszedłem z rana, aby systemowo, „po 
sznurku”, krok po kroku  pozałatwiać sprawy. Na początek 
poczta i odbiór awizowanej przesyłki. Ucieszyłem się, że 
wyjątkowo nie ma kolejki. I tu już zostałem zbity z panta-
łyku, bo we wtorki poczta otwarta od 10.30. Trzeba było się 
przeprogramować, ale mam w tym wprawę, stosuję zasa-
dę unikania „pustych przebiegów”, stąd w kieszeni anużki 
na zakupy. W większej anużce miałem buty do szewca, 
aby ze starych zrobił jak nowe, dobry z niego rzemieślnik, 
sprawdzony, wziął zlecenie, a ja bez obciążenia butami, 
poszedłem w ciąg dalszy. Efektem były dwie dopakowa-
ne anużki. Wracam pod pocztę przed czasem, ustawiam 
się w kolejce, korzystając z okazji siadam na ławce, na 
której kładę torby. Przede mną kilka osób, poczekamy 
sobie. Pogoda wiosenna, świeci słonko, jest nawet ciepło. 
Przede mną starsza pani, pytam, czy chce usiąść na ławce, 
odpowiada z uśmiechem, że dziękuje, ale się wysiedzia-
ła w domu. - Nie było pogody, nie chciało się wyjść – to 
wszystko mówi z kresowym zaśpiewem. Jak ja lubię ten za-
śpiew. Ale nie chciałem za bardzo dopytywać, wystarczyło, 
że pani krążyła od końca kolejki do mnie i dopowiadała, 
zajrzała też obok do szewca, bo w tym minicenrtrum jest 
wszystko na kupie, cieszyła się. - Jak te kwiaty wytrzymały 
te ostatnie śniegi i przymrozki – zastanawia się, popatru-
jąc naprzeciw, na kiosk z kwiatami, wystawione wszystko 

na zewnątrz, cieszy oko, przyciąga klientów. Podszedłem 
bliżej i wypatrzyłem jarmuż w doniczce, kupię do nasze-
go ogródka, będzie na jarmużowe chipsy z piekarnika wg 
przepisu żony. Kolejka  drgnęła, bo poczta , a właściwie 
ajencja się otwarła. Informuję tych za mną, że w razie cze-
go torby na ławce są moje i ustawiam się za „moją” panią. 
Nagle pomyślałem, że przecież wraz z jarmużem kupię jej 
kwiatka, ale czy zdążę. Widzę ją, jak już jest w środku, jak 
wysupłuje z portmonetki grube i drobne na pocztową ladę, 
płaci rachunki. Wszystko w spowolnieniu, bo pani ajentka 
też nikogo nie popędza, poczta tak mała plus dystans, że 
miejsce tylko dla jednego klienta. „Moja” pani wychodzi, 
mówimy sobie spod maskowym uśmiechem dowidzenia 
i miłego dnia. Nie zdążę z kwiatkiem. Odbieram przesyłkę, 
krótka piłka. Idę pod kwiaty, tam też kolejka, bo panie 
na wiosnę lubią gadać o swoich balkonach, snują kwietne 
plany i powierzają je kwiaciarce, która podziela ich pasje 
i upodobania, pokazuje na smartfonie zdjęcia skrzynek, 
jakie może zamówić. Rozglądam się i widzę, że „moja” 
pani stanęła w innej kolejce, do mięsnego, też tam rozma-
wia z kolejkowiczami, chyba znajomymi. Wypatruję kwia-
tów, na podorędziu są tylko żonkile, wezmę bukiet, aby 
„moja” pani nie zniknęła, ale nie zniknie, bo też ma swoją 
kolejkę. Informuję zagadaną kwiaciarkę, że biorę kwiaty, 
zaraz wrócę i dokupię jarmuż. Podchodzę do „mojej” pani 
z bukietem. - Pani ma kresowy akcent, pani jest z Kresów, 
te kwiaty dla pani, życzę zdrowia i pogody ducha. - „Moja” 
pani zdezorientowana, chwila wahania, ale kolejkowicze 
uśmiechami  naprowadzili ją na reakcję. - No wie pan, 
dziękuję, ale co na to pana żona? - Niech to zostanie na-
szą tajemnicą. :-)

KOMUNIKACJA. Jako mieszkaniec Woli Duchackiej 
z przyległościami chcę pochwalić funkcjonowanie komu-
nikacji tramwajowej. Tramwaje jeżdżą często, punktualnie 
i co ciekawe nie mają opustoszałych przewozów, czyli to 
się opłaca. Duży plus!

JAROSŁAW KAJDAŃSKI

Fot. (Kaj) Fot. (Kaj) Fot. (Kaj)

Majówkowy widok z Drogi rokadowej w Rajsku Kwitnąca wiśnia jak panna młodaSerce rośnie


