Pokazowy dworzec w Swoszowicach
600-lecie parafii Bieżanów
Moda na wiosnę ´22
Ruchoma Wielkanoc
Na wielkanocnym stole

Bieżanów, 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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ZUPEŁNIE NOWY DWORZEC KRAKÓW SWOSZOWICE
W marcu uroczyście otwarto zmodernizowany budynek dworca PKP Kraków Swoszowice.
Odtąd mogą z niego korzystać nie tylko podróżni, ale i mieszkańcy, gdyż mieści się tu także
placówka Centrum Kultury Podgórza – Klub Swoszowice. Wkrótce miejsce stanie się węzłem
przesiadkowym dla dojeżdżających do Krakowa od południa.

Modernizacja budynku dworca to element szerszego
programu unowocześniania linii kolejowej Kraków Płaszów – Podbory Skawińskie. W trakcie prac wymieniono
tory, zmodernizowano systemy sterowania ruchem, metamorfozę przeszły przystanki kolejowe Bonarka, Sidzina i Swoszowice oraz powstały zupełnie nowe – Kraków
Opatkowice i Skawina Jagielnia.
Zakres prac nie przewidywał remontu budynku dworca Kraków Bonarka i udostępnienia go podróżnym.
Takimi działaniami objęto za to przystanek Kraków
Swoszowice, który wkrótce będzie węzłem przesiadkowym dla osób dojeżdżających do Krakowa od południa.
Aby było to możliwe, konieczne było współdziałanie
Cd. na str. 2, 3

WIOSENNA SZAFA
Intensywne kolory dodają energii i pozytywnych
emocji. Klasyczna biel odmładza i poprawia samopoczucie. W chłodne dni sprawdzą się ciepłe,
rozpinane kardigany, tradycyjne trencze, a w gorące - transparentne tkaniny. Projektanci tej wiosny
stawiają na nowoczesność i świeżość, i tak w tym
sezonie będziemy witać kolejny kwartał roku.

Pomaluj swój dzień

Już od jakiegoś czasu w sklepach możemy zauważyć
ubrania w energetycznych, jaskrawych kolorach. I choć
na pierwszy rzut oka mogą się wydawać zbyt awangardowe, to naprawdę warto spróbować dobrać jeden z nich
do siebie. Słoneczny pomarańcz, odważna fuksja, gorąca
czerwień, głęboki kobalt, a do tego róże, żółcie i kolor
limonkowy - to naprawdę spora dawka energii, którą
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dzięki garderobie możemy wprowadzić do swojego życia, a przy okazji dać się zainspirować światowym wybiegom mody. Jeżeli chodzi o fasony do do łask wracają
biodrówki i mini, lekkie i dopasowane do ciała sweterki,
klasyczne i krótkie garsonki oraz topy. W chłodniejsze
dni sprawdzą się klasyczne trencze, skórzane ramoneski, dzianina i ażury. Intensywne barwy bardzo dobrze
prezentują się w słońcu, ale także wyróżniają się w pochmurny dzień. Jeżeli do tej pory takie kolory były nam
obce, to na początek możemy wybrać jakiś dodatek lub
jeden element stroju w takiej barwie.

Kratka Vichy

Wiosną 2022 dominują ubrania w jednej barwie, pozbawione wzorów, motywów flory i fauny. Wyjątkiem
będzie tylko kratka Gingham, znana również jako kratka Vichy. Ten drobno kratkowany, charakterystyczny
modowy wzór powstający poprzez rozmieszczenie
pionowych i poziomych prążków, z których jeden jest
Cd. na str. 7

Wszystkim
nam zdrowia,
nadziei,
pogody ducha,
niech
Zmartwychwstanie
Chrystusa
doda nam i naszym
Braciom sił
do pokonania demonów
zła ze Wschodu.
Zmartwychwstania tego,
co w nas najlepsze!
Radosnej Wielkanocy,
Alleluja!

Kalendarium Wielkanocy
Wielkanoc co roku świętujemy innego dnia. Dzieje
się tak dlatego, że Wielkanoc w naszym kalendarzu jest
świętem ruchomym, tzn. obliczanym według cyklów
Księżyca. Na tym oparty był kalendarz żydowski obowiązujący w Palestynie za czasów Chrystusa. Miesiąc zaczynał się wraz z nowiem Księżyca („rogalik zakrzywiony
w prawo”), jego środek przypadał na pełnię Księżyca,
a koniec – na wygasanie ubywającego „rogalika zakrzywionego w lewo”. Cykl taki trwa ok. 29 dni, 12 godzin
i 44 minut. O jego wpływie na życie człowieka świadczy
np. cykl menstruacyjny u kobiet.
Żydzi mieli 12 takich miesięcy i 354 dni w roku. Aby
to nadrobić do roku słonecznego (365 dni, 5 godzin,
48 minut, 46 sekund), dodawali co kilka lat dodatkowy
miesiąc. Gdyby tego nie robili, ich kalendarz coraz bardziej przesuwałby się wobec stałych pór roku.
Według Ewangelii, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa miały miejsce w święto Paschy, które przypada
15. dnia miesiąca nisan. A więc stało się to w połowie
miesiąca, w pierwszej wiosennej pełni Księżyca. Żydowski miesiąc nisan nakłada się bowiem na nasze miesiące
marzec – kwiecień.
Na soborze nicejskim w 325 roku przyjęto, że Wielkanoc przypada po pierwszej wiosennej pełni Księżyca.
Jak wiadomo, astronomiczna wiosna rozpoczyna się
21 marca. Wtedy następuje zrównanie długości dnia
i nocy. Według kalendarza juliańskiego (wprowadzonego przez Juliusza Cezara i obowiązującego w latach
46 p.n.e. do 1582 n.e.) następowało stałe przesuwanie się
święta Wielkiejnocy, średnio o 1 dzień na 128 lat. Brało się to stąd, że kalendarz juliański był aż o 11 minut
Cd. na str. 7
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ZUPEŁNIE NOWY DWORZEC KRAKÓW SWOSZOWICE
Cd. ze str. 1
aż 3 podmiotów – PKP PLK prowadziło prace dotyczące
torowiska, PKP SA odpowiadało za modernizację budynku dworca, a Gmina Kraków za działania na terenie
jego otoczenia.
– Oddany dzisiaj do dyspozycji podróżnych po modernizacji dworzec Kraków Swoszowice nawiązuje do lat
świetności galicyjskiej kolei. Inwestycja ta jest przykładem, że konsekwentnie pracujemy nad unowocześnianiem polskiej kolei: modernizujemy dworce, linie kolejowe i tabor. To kolejny krok na drodze do celu, jakim jest
bezpieczna, komfortowa i przewidywalna polska kolej –
mówił podczas uroczystego otwarcia zmodernizowanego
przystanku Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.
– Na takie inwestycje trzeba patrzeć całościowo. Kolejne powstające węzły jak Grzegórzki czy przystanki
jak Prądnik Czerwony, dadzą mieszkańcom Krakowa
zupełnie nowe możliwości podróżowania. Zamiast autobusem i tramwajem, podróż pociągiem do centrum potrwa maksymalnie kwadrans – zwrócił uwagę prezydent
Krakowa Jacek Majchrowski.

blicami odjazdów/przyjazdów pociągów oraz systemem
informacji głosowej, a także ogólnodostępne toalety.
W trakcie prac odtworzono według historycznych
wzorów okna i drzwi, zachowano detale elewacji (pilastry, gzymsy, boniowania i obramowania okien). Z ciekawszych szczegółów na elewacji warto zwrócić uwagę
na przestrzenny napis KR-Swoszowice umieszczony na
południowo-zachodniej i północno-wschodniej elewacji
dworca.
dostępu oraz sygnalizacji włamania i napadu oraz przeciwpożarowy.
W trakcie prac zlikwidowano bariery architektoniczne, zainstalowano ścieżki prowadzące, oznaczenia w alfabecie Braille`a, plany dotykowe dworca oraz szereg
innych usprawnień sprawiających, że budynek stał się
przestrzenią przyjazną dla podróżnych z niepełnosprawnościami i osób z ograniczoną mobilnością.

Klub Swoszowice

Z dbałością o detale

Pochodzący z końca XIX w. budynek dworca Kraków
Swoszowice przez wiele lat straszył swoim wyglądem.
Teraz odzyskał swoje historyczne piękno i zyskał nowoczesną klimatyzowaną poczekalnię z elektronicznymi ta-

Z myślą o środowisku
i niepełnosprawnych

Dzięki inwestycji dworzec stał się budynkiem ekologicznym i bezpiecznym. Zastosowano w nim energooszczędne oświetlenie wykonane w technologii LED
wraz z automatyką sterującą oraz nową, niskoemisyjną
kotłownię gazową. Przed utratą ciepła chroni stolarka
okienna i drzwiowa o niskim stopniu przenikalności
cieplnej oraz kurtyny powietrzne zamontowane przy
wejściach do budynku.
W celu optymalizacji zużycia energii elektrycznej,
cieplnej i wody, w budynku zamontowano system BMS
(Building Management System), czyli system inteligentnego sterowania budynkiem regulujący pracę instalacji
i urządzeń.
Poprawi się również bezpieczeństwo, gdyż zainstalowano na nim nowoczesne systemy monitoringu, kontroli

Poza obsługą podróżnych, dworzec w nowej odsłonie
będzie pełnił również funkcję kulturalne, gdyż mieści się
w nim Klub Swoszowice będący częścią Centrum Kultury Podgórza. Na ponad 200 m kw. urządzonej w nowoczesny, funkcjonalny i gustowny sposób przestrzeni
znajdują się sala wielofunkcyjna, plastyczna, muzyczna
Cd. na str. 3

Nr 04 kwiecień 2022

WIADOMOŚCI

ZUPEŁNIE NOWY DWORZEC KRAKÓW SWOSZOWICE

Cd. ze str. 2

i „malucha”. W pierwszej z nich będą odbywać się koncerty i spektakle oraz różnego typu zajęcia. Do siedziby
Klubu Swoszowice prowadzi zabytkowa klatka schodowa, można też skorzystać z windy.
O bogatej ofercie placówki można się było przekonać
podczas niedawnego Dnia Otwartego. W programie
całodziennego wydarzenia znalazły się propozycje dla
najmłodszych (m.in. zajęcia sensoryczno-rozwojowe
i umuzykalniające), młodzieży (np. fotobudka, warsztaty kulinarne, przyrodnicze i stolarskie, spektakl teatralny
i wspólne czytanie wiersza „Lokomotywa” Juliana Tuwima) oraz dorosłych i seniorów (m.in. spotkanie z dietetykiem, warsztaty rękodzieła, Jan Wojdak Show i „Bal na
Dworcu” z muzyką na żywo).

Zmiany w otoczeniu

W bezpośrednim otoczeniu budynku znalazły się
ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe oraz 15 miejsc
postojowych (w tym 2 dla niepełnosprawnych), uporządkowano także okoliczną zieleń. Dużym ułatwieniem dla
osób korzystających z dworca są schody i pochylnia
prowadzące z placu przed budynkiem w kierunku ulicy
Hubalczyków.

W II kwartale br. zostanie oficjalnie przekazana do
użytku stacja Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (SKA) oraz
parking typu P+R (pomiędzy linią kolejową a autostradą) wraz z drogą dojazdową do ul. Kąpielowej, pętlą do
zawracania dla autobusów, miejscami postojowymi dla
busów, taxi i miejscem parkingowym Kiss+Ride.
Na parkingu zaprojektowano 154 miejsca postojowe,
w tym 6 dla osób niepełnosprawnych i 6 stanowisk do
ładowania pojazdów elektrycznych oraz 60 miejsc postojowych dla rowerów.
Komunikacja piesza pomiędzy nowymi obiektami
będzie się odbywała za pomocą przejścia podziemnego
wyposażonego w schody, windy i pochylnie. Wejścia do
tunelu znajdują się w sąsiedztwie budynku dworca, na
peronie oraz w rejonie wjazdu na parking.
Miasto przygotowuje się do uruchomienia w pełnym
wymiarze SKA, nie tylko tworząc parkingi P+R, ale także poprzez modyfikację przebiegu linii autobusowych,
które uzupełnią komunikację między ościennymi gmina-
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Remont linii kolejowej numer 94, na odcinku Kraków Płaszów – Podbory Skawińskie kosztował ponad
250 mln zł.
Nadal trwają prace przy modernizacji krakowskiej
linii średnicowej. W połowie tego roku, po oddaniu
do eksploatacji kolejnego mostu nad Wisłą, pociągi
na odcinku Kraków Główny – Kraków Płaszów będą
korzystały z dwóch torów, co umożliwi zwiększenie
częstotliwości kursowania pociągów w kierunku m.in.
Wieliczki. Zakończenie wszystkich prac, w tym budowa
ostatniego mostu i przebudowa wiaduktu nad ul. Grzegórzecką, planowane jest na pierwszą połowę 2023 r.

mi a przystankami SKA. Takie zmiany pojawią się wkrótce m.in. na liniach 135, 155, 214, 254 i 433 obsługujących
trasy w południowej części Krakowa.
Dodajmy, że trwają ostatnie ustalenia dotyczące integracji biletów komunikacji miejskiej i kolejowej. Proponowany model finansowy ma zostać zaprezentowany
Radzie Miasta Krakowa w kwietniu.

Teoria kręgów dobrobytu

Jedna z teorii ekonomicznych mówi, że pojawienie się
pozytywnych zmian w pewnym miejscu powoduje, że rozszerzają się one wokół, dając efekt podobny do kręgów
na wodzie. Prawdziwość tego modelu potwierdza przykład kładki o. Bernatka, która przeobraziła przylegające
do niej części Kazimierza i Podgórza. Czy metamorfozę
przejdą także okolice przystanku Kraków Swoszowice?
Nie jest to wykluczone, bo po uruchomieniu parkingu
P+R, zapewnieniu szybkich i częstych połączeń kolejowych z centrum miasta, będzie się tu przewijało bardzo
wiele osób, co będzie sprzyjało rozwojowi infrastruktury
handlowo-usługowej.
Z zainteresowaniem będziemy śledzili wpływ opisanych inwestycji na rozwój okolicy.
KRZYSZTOF DULIŃSKI
Zdjęcia z archiwum PKP SA

Fot. Grzegorz-Biega

Fot. Grzegorz-Biega
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Przebudowa dworca Kraków Swoszowice kosztowała
prawie 10 mln złotych. Inwestycja była realizowana w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023
przez PKP SA z dofinansowaniem ze środków unijnych
z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
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Z okazji ¥ZLÈW Wielkanocnych
VNïDGDmy
PT. MieszkDñcom Nowego Prokocimia

prawdopodobnie NAJTAŃSZE
UBEZPIECZENIA w Krakowie

¿yczenia ]GUowia,
GRVWDWku i SRJRG\ GXFKD

Ubezpieczamy majątek, firmy,
życie i zdrowie (OC, AC, NNW, inne) !!!!!
Tylko u nas ubezpieczysz najtaniej,
sprawdź nas, zadzwoń
i zamów kalkulację !!!!!
SUPER PROMOCJE !!!!!
- Zniżki do 60 % i więcej
- Extra rabaty przy pakietach
- Załatwiamy formalności za klienta
- Dodatkowe zniżki w AC i OC

oraz WrDGycyjnego
WHVRïHJR Alleluja!

RDGD 1DG]RUF]D Zar]ÈG
oraz Pracownicy SM „Nowy Prokocim”

Jesteśmy w programie

CASHBACKWORLD
Wspieramy Fundację Uniwersyteckiego
Szpitala Dziecięcego w Krakowie

życzą
Rada Nadzorcza, Zarząd oraz Pracownicy Spółdzielni

Agencja Ubezpieczeniowa LIDER
ul. Adama Bochenka 12c
30-693 Kraków
czynne: pn - pt w godzinach od 9 - 17
telefon: 501-533-226, 12/313-05-59
lider.ocac@gmail.com
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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
Wizyty płatne: KARDIOLOG, PSYCHIATRA
Centrum Rehabilitacji, rej. tel. 12 416 85 92, 607 370 033
ul. Wielicka 76 (k. ul. Dworcowej), tel. 12 265 70 68
Porady bezpłatne, w ramach umowy z NFZ:
LEKARZ RODZINNY, LOGOPEDA
Wizyty płatne:
DERMATOLOG, PSYCHOLOG I PSYCHIATRA DZIECIĘCY
Pobieranie materiałów do badań
www.przychodnia-zdrowia.pl

Kompleksowe
bezgotówkowe usługi pogrzebowe

USG
• jama brzuszna
• prostata
• tarczyca
• piersi
• echo serca
12 658 16 11
12 658 89 01
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NA WIELKANOCNYM STOLE
Jaja z anchois i łososiem
Na stole wielkanocnym obowiązkowym składnikiem
są jajka. Można je podać sauté, wyłącznie posypane
solą i pieprzem, albo ozdobione rzeżuchą. Jeśli jednak
poświęcimy na ich przyrządzenie troszkę więcej czasu,
można zaserwować je w bardziej „artystycznej” formie.
składniki: jaja, majonez, sól, pieprz do smaku
dodatki: opcjonalnie fileciki anchois z kaparami, łosoś wędzony, rzeżucha, cienko pokrojone plasterki szynki szwarcwaldzkiej, parmeńskiej, polędwicy łososiowej

Jaja ugotować na twardo, ostudzić, obrać
skorupki i przekroić na połówki.
Wyjąć żółtka, które należy przecisnąć przez
praskę do ziemniaków. Wówczas otrzyma się
ładną, gładką żółtkową masę. Następnie wymieszać ją z majonezem, doprawić solą i pieprzem.
Masą napełnić zagłębienia w białkach. Do
tego celu można użyć szprycy do mas tortowych z ozdobną końcówką – w ten sposób
utworzy się ładny wzorek.
Na masie układać koreczki z anchois, zwinięty
plasterek wędzonego łososia, świeżą rzeżuchę.
Do ozdoby świetnie pasują też cieniutkie
plasterki wędlin np. polędwicy łososiowej,
szynki parmeńskiej, szwarcwaldzkiej itp.

Tarta francuska
Składniki: 1 opakowanie ciasta francuskiego, 1 brokuł, 200 ml kremówki, 3 jaja, 2 kulki
(po 125 g) mozzarelli, zioła prowansalskie,
ząbek czosnku, 5 – 6 suszonych pomidorów,
sól, pieprz do smaku
Formę do tarty wysmarować masłem.
Z ciasta francuskiego wyciąć krążek wielkości dna formy i ułożyć go w naczyniu. Nakłuć widelcem i podpiec ok. 10 min. w piekarniku nagrzanym do 180 °C.
REKLAMA

CITO
TEST

Lekko przestudzić.
Brokuła podzielić na różyczki, zblanszować w gorącej, osolonej
wodzie przez 5 minut.
Kremówkę zmiksować z jajami, dodać zmiażdżony ząbek czosnku, posolić i popieprzyć do smaku.
Na podpieczonym cieście ułożyć różyczki brokuła, zalać masą
jajeczną.
Pomiędzy różyczkami poukładać plastry mozzarelli oraz pokrojone kawałeczki suszonych pomidorów.
Lekko posypać ziołami prowansalskimi.
Z resztek ciasta zrobić ozdobny rancik wokół nadzienia.
Zapiekać całość przez 40-45 min. w temperaturze 180 °C. Udekorować świeżymi ziołami. Kroić na trójkąty.

Sałatka selerowo-porowa
składniki: słoik selera konserwowego, ok. 120 g jasnej części pora,
1/2 puszki kukurydzy konserwowej, 1/2 puszki czerwonej fasolki konserwowej, 3 jaja na twardo, 6 plastrów ananasa z puszki, garść dobrej
jakości suszonej
żurawiny, 3 kopiate
łyżki majonezu, sól
do smaku
Po r a p o k r o i ć
w półplasterki,
sparzyć na sicie
i odsączyć.
Selera, fasolkę
czerwoną, każdą
z osobna przepłukać na sicie i również odsączyć.
Jaja i plastry
ananasa pokroić
w kostkę. Jeśli owoce żurawiny są duże,
przekroić je na pół.
Wszystkie składniki wymieszać
z majonezem, doprawić solą i pieprzem.

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

Mazurek orzechowy na wafelku

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

Masa orzechowa i słodziutka beza powstają w wyniku zapiekania
w piekarniku. Umieszczone na wierzchu połówki orzechów dodają
ciastu dodatkowego smaczku. Ten mazurek skradł moje serce.
ciasto: 250 g mielonych orzechów włoskich, 100 g mąki krupczatki, 100 g masła, 3 łyżki soku z cytryny, 100 g cukru pudru
pianka: 3 białka, 1/2 szklanki cukru kryształ, szczypta soli
dodatkowo: 1 arkusz andruta, połówki orzecha włoskiego
Masło w temperaturze pokojowej zmiksować na gładko, potem
cały czas mieszając dodawać po jednym żółtku, cukier, zmielone
orzechy, mąkę i sok z cytryny.
Masę wyłożyć na wafelku,
który umieścić
wcześniej w odpowiedniej do
kształtu wafla
formie.
Białka ubić ze
szczyptą soli na
sztywną pianę, dodawać po trochu
cały czas ubijając
cukier. Bezową
pianą wyłożyć na
orzechową masę. Na wierzchu poukładać połówki orzechów.
Zapiekać ok. 30 minut w 150-160 °C. Uchylić drzwiczki piekarnika i pozostawić chwilę do przestygnięcia.
Przepisy autorstwa Izabeli Czosnyki,
pochodziły z bloga www.apetytnaogrod.blog.onet.pl Arch. „W”
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ZBLIŻA SIĘ ROCZNICA 600-LECIA PARAFII BIEŻANÓW

Bieżanów to osiedle z ponad 800 - letnią udokumentowaną historią. Parafia jest o 210 lat młodsza, erygowano ją w Bieżanowie w 1422 r. Z tego okresu pochodzą
informacje o wzniesieniu drewnianego kościoła pw.
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (wcześniej tutejsi
mieszkańcy należeli do parafii w Wieliczce). W XVII w.
powstał kościół murowany, którego fundatorem był kanonik kapituły krakowskiej, sekretarz króla Zygmunta
Starego, ks. Jan Fox. W XIX w. świątynię rozbudowano dodając dwie kaplice i wieżę. W barokowym ołtarzu głównym znajduje się słynący cudami obraz Matki
Boskiej Bieżanowskiej (nazywanej Kolejarską Panią)
z XVII w. Bieżanowska świątynia pod wezwaniem Narodzenia NMP jest najstarszą budowlą Dzielnicy XII.

Warto wspomnieć, że Parafia Narodzenia NMP w Bieżanowie jest „matką” dla 8 współczesnych parafii południowej części Krakowa. Pomiędzy Krakowem a Wieliczką do XX wieku nie było innych świątyń. W skład
Bieżanowa, jako parafii wchodziły takie miejscowości,
jak Kaim, Rżąka, Rybitwy, Prokocim, Przewóz. W 1810
Parafia Bieżanów staje się siedzibą dekanatu obejmu-

jącego parafie: Bieżanów, Czarnochowice i Strumiany
oraz wsie: Czarnochowice, Bogucice, Kokotów, Śledziejowice, Mała Wieś, Strumiany. W kilka lat później,
po Kongresie Wiedeńskim doszło do zmian w diecezji
krakowskiej, nie mniej tradycja dekanatu związanego
z Bieżanowem przetrwała do lat 70 XX wieku. Księże
Dziekanie- tak zwracali się mieszkańcy parafii do ks.
prałata Mariana Łaczka, swojego proboszcza.
Warto wspomnieć o związkach z parafią wybitnego
architekta krakowskiego przełomu XIX i XX wieku Karola Knausa. Stworzył wiele wybitnych dzieł, m innymi
siedzibę Sokoła przy ul. Piłsudskiego. Z jego udziałem
pod koniec XIX wieku przebudowano kościół dodając
dwie boczne kaplice oraz 27 metrową wieżę z zegarem.
Równocześnie wg projektu tego samego architekta i restauratora powstała plebania, dziś cenny obiekt architektoniczny, wpisany do rejestru zabytków. Meble do
plebanii ofiarował parafianin hr. Jerzmanowski. Ostateczny kształt i elementy dekoracyjne plebania uzyskała
podczas pierwszego remontu w 1913 r. Dziś nieużywana,
czeka na lepsze czasy.
Obie wojny światowe odcisnęły swoje piętno na parafii. Ciekawostką z tamtego okresu jest fakt rozebrania
na początku wojennych zmagań w 1914 roku 27 metrowej wieży kościoła. Wieża stanowiła niewygodny dla
wojsk austriackich punkt lokacyjny. Po wojnie wieżę
odbudowano, ale nie odzyskała dawnej świetności, jest
niestety znacznie niższa i nie ma już zegara.
Dwukrotnie doszło do rabunku dzwonów kościelnych. Raz uczynili to Austriacy na początku Wielkiej
Wojny, drugi raz w 1944 roku Niemcy, którzy przez
cała okupację zajmowali część plebanii.
Na strychu świątyni przechowywane były
podczas okupacji zabronione odbiorniki radiowe. Ks proboszcz Maciej
Jacaszek współpracował
z państwem podziemnym
i bieżanowskimi komórkami AK, uratował wielu
bieżanowian od aresztowań i wywózek. Znany jest epizod „chrztu”
broni AK, dziś poważny
zbiór w ekspozycji Muzeum Armii Krajowej. Po
wojnie księdza Jacaszka
objęły go represje, w tym
pobyt w więzieniu na
Montelupich. Relikwię,
obraz MB Bieżanowskiej
z głównego ołtarza uratowano – był całą okupację zasłonięty przez św. Józefa.
Z plebanią a właściwie jej piwnicami związana jest
ciekawa historia lat powojennych. Z mądrości i przezorności Prymasa Stefana Wyszyńskiego, parafie miały
zakaz udostępniania władzom komunistycznym ksiąg
parafialnych. Bowiem pod pozorem porządkowania
spraw administracyjnych, spisów ludności, pozyskane
przez UB dane mogły służyć walce z kościołem.
Pan Zbigniew Piaśnik z Węgrzc wspomina: …gdy
wiele lat temu zamierzałem wejść w związek małżeński,
będą mieszkańcem Węgrzc, pokoleniowo parafianinem
Bodzanowa (mieszkańcy Wegrzc byli chowani na cmentarzu w Bodzanowie), poszedłem do ówczesnego proboszcza
w Bodzanowie (dawniej diecezja tarnowska) pytając o potrzebne zaświadczenia i dokumenty. Chciałem przy okazji
poszukać w księgach swoich przodków. Ksiądz proboszcz
poinformował mnie; nie mam od lat ksiąg prowadzonych
dla Węgrzc, są w Strumianach, wcześniej były zdeponowa-

ne po kryjomu w Bieżanowie, w piwnicy plebanii. Wszyscy
z dekanatu ukryli tam swoje księgi. Po chwilowej odwilży
w roku 1956 księgi wróciły do Bodzanowa, a potem ostatecznie przekazano je do Strumian, nowo utworzonej
parafii. Faktycznie, potrzebne dokumenty udostępnił mi
proboszcz ze Strumian ks. Tadeusz Dyduch. Był bardzo
życzliwy, siedzieliśmy nad dokumentami do późnego wieczora, pomógł mi na podstawie ksiąg odtworzyć drzewo
genealogiczne rodziny.
Tak to bieżanowska plebania zaznaczyła się w historii
kościoła diecezji krakowskiej. Warto wspomnieć, ze na
plebanii przez pewien czas mieszkał późniejszy kardynał
Franciszek Macharski.
Historyczny obiekt warto uratować, to przecież świadek dziejów.

Bieżanów (często zwany Starym Bieżanowem, za
rozbiorów, co spotykamy na mapach. pisany także jako
Bierzanów) z ciekawą historią swoich mieszkańców,
osiągnięciami tej społeczności na przestrzeni wieków,
stał się inspiracją dla wielu publikacji, zarówno o charakterze wspomnieniowym jak i naukowym. Rocznica
600 lecia erekcji Parafii w Bieżanowie z pewnością doda
nowe wydarzenia, kolejne pasmo pamięci o historii dawnej i współczesnej. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
opracowuje materiały (konspekty szkolne) o najważniejszych wydarzeniach, ludziach z przeszłości osiedla. To
będą „Bieżanowskie pasma pamięci”.
Tekst i foto Stanisław Kumon
Na podstawie materiałów źródłowych (Władysław
Wójcik, Ks. Zdzisław Dobrzański, strony www parafii
Narodzenia NMP). Fotografie historyczne udostępnił
Andrzej Kurek, wieża z kościołem przed zburzeniem
„Bieżanowskie pocztówki” – Marek Sosenko.
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Bliskie, ważne, wyjątkowe...
Druga część „Mojego alfabetu” Jarosława
Kajdańskiego to jak nowa podróż przez Kraków, Szczecin i Kresy, w którą można się wybrać bez wychodzenia z domu.
Jest to zbiór anegdot, wspomnień, opisów miejsc
i sytuacji, które zostały dostrzeżone i uwiecznione
przez Autora. Wszystkie te historie są krótkie i zwięzłe, oddają wiele szczegółów i emocji, a także zawierają subiektywny komentarz, z którym Czytelnik może,
choć nie musi się wcale zgadzać. Z pewnością jednak
każdy, kto był związany z Krakowem, Szczecinem czy
Kresami odnajdzie w tej książce jakieś wspomnienie,
osobę czy miejsce, które będzie dla niego bliskie, ważne, wyjątkowe...
Historia mówiona to współcześnie bardzo popularna metoda na odkrywanie i popularyzowanie tradycji i przeszłości. „Mój alfabet” zarówno cz.1 jak
i cz.2 wpisują się w ten trend, bo opisują historię
trzech małych ojczyzn, w których przyszło żyć Autorowi i który, jak podkreśla, napisał tę książkę spon-

Kalendarium Wielkanocy
Cd. ze str. 1
dłuższy niż rok zwrotnikowy, który oparty jest na dwukrotnym „przejściu” Słońca przez punkt Barana, tzn.
przez punkt zrównania się nocy i dnia i powtórzenia
wszystkich pór roku.
Od 325 do 1582 roku Wielkanoc przesunęła się aż
o 10 dni. W celu uniknięcia dalszego przesuwania się
Wielkanocy, papież Grzegorz XIII wprowadził nowy kalendarz; nazwano go gregoriańskim. Jest on tylko o 26
sekund dłuższy od roku zwrotnikowego.
Początkowo, aby wyrównać 10-dniową różnicę w dacie wiosennego zrównania dnia z nocą, wprowadzono po
4 października 1582 roku dzień 15 października. Data ta
jest początkiem kalendarza gregoriańskiego, który obowiązuje do dziś. Wielkanoc udało się zatrzymać w okresie między przesileniem zimowo-wiosennym 21 marca
a datą nieprzekraczalną 25 kwietnia.

tanicznie, a jego główną zasadą było: „po pierwsze
nie nudzić”. Warto dodać, że wspomnienia dotyczą
nie tylko odległych wspomnień, na przykład z dzieciństwa czy wczesnej młodości, ale też niedalekiej
przeszłości, której symbolem są ochronne maseczki,
obecnie już nieobowiązkowe.
Być może ktoś, kto sięgnie po tę książkę, znajdzie
inspirację także dla siebie, żeby spisać swoją historię
lub swojej małej ojczyzny. Utrwalenie takich szczegółów może być wciągające i pasjonujące, a przelanie
tego na papier przyniesie wielką satysfakcję. Autor
„Alfabetu”, dziennikarz, redaktor, założyciel lokalnego miesięcznika, widzi ogromną siłę, jaką niesie
w sobie język i słowo:
„Słowem można wszystko, ma moc, może zranić
i zabić, może ocalić i dać nadzieję, może wyzwolić,
może ukoić. Lekceważymy słowa, albo przeceniamy,
nie wierzymy im. Nie znamy ich miary” - pisze.
Autor przykłada także wagę do tego, aby jego
anegdoty pokazywały świat od tej jaśniejszej strony,
a nawet jeżeli jest to niemożliwe, to by każdy mógł
wyrobić sobie na ich temat swoje zdanie. Trudno się
nie zgodzić, że w ostatnim, trudnym okresie, dominuje
tendencja zupełnie odwrotna:
„Zacznij od tego dzień, od miłego słowa, dobrej wiadomości. Wyszukaj ją na siłę, postaraj się (...) media
wyszukują, kumulują i prześcigają się w przekazach
złych, smutnych, dołujących wiadomości. W tak zaprogramowanej wizji świata - w strachu i panice - łatwiej
manipulować stadem. Można się na to uodpornić, trzeba dla zdrowia, dla radości życia. Być wolnym”.
PAULINA POLAK
Jarosław Kajdański „mój alfabet.
Kraków, Szczecin, Kresy – cz. 2
Wydawnictwo „Attyka” s.c., Kraków 2021
Książkę można nabyć na:
http://www.attyka.net.pl/pl/p/Moj-alfabet-cz.-2/120
Kościół posługuje się
dwoma kalendarzami.
Rok kościelny jest równy rokowi słonecznemu
i podzielony na okresy
liturgiczne. Stałym świętem w kalendarzu jest np.
Boże Narodzenie. Natomiast Wielkanoc podlega
w Kościele dalej rachubom
księżycowym i jest świętem ruchomym, od którego liczone są inne święta.
Jest to może trochę skomplikowane, ale warto wiedzieć dlaczego. Jeśli nas to nie przekonuje, wypatrzmy
w bezchmurną noc pierwszą wiosenną pełnię Księżyca.
Może odczujemy to bardziej. Nie sposób ocenić wpływu
tego astronomicznego wydarzenia na wiosenny przypływ
życia na Ziemi. Wciąż od nowa poznajemy Chrystusową
ofiarę przemienioną w zwycięstwo: ciemności nad światłem, dobra nad złem i życia nad śmiercią.

REKLAMA

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

Szanowni Państwo,

1%

Jeśli jeszcze nie złożyliście zeznania podatkowego za rok
2021, 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.
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

Cd. ze str. 1
biały, a drugi np. czerwony, niebieski, czarny. Kratka
Vichy nazywana jest także potocznie „kratą obrusową”
i „kratą stołówkową”, a wśród Anglików, wielu projektantów i ludzi zainteresowanych modą, znana jest jako
„gingham”. Mówi się, że przywieziono ją do Wielkiej
Brytanii z kolonii indyjskich i indonezyjskich. Później
trafiła do francuskiego Vichy, by w końcu XIX wieku
kratka zawędrowała na kontynent amerykański, gdzie
zaczęła zdobywać rosnącą popularność. Kratką Vichy
dekorowano obrusy, ale także suknie, koszule, a nawet
kreacje aktorskie. Ubrania w kratkę Vichy nosiły m.in.
Katherine Hepburn w „The Philadeplhia Story” i Judy
Garland w „Czarnoksiężniku z Oz”. Teraz ten retro
wzór jest wykorzystywany w klasycznych kolekcjach,
które niezmiennie cieszą się dużym powodzeniem i tak
chyba zostanie już zawsze.

Złote łańcuchy i dodatki

Nie wolno też zapomnieć o dodatkach, które dodadzą
charakteru każdej stylizacji. Do łask wraca złoto w postaci kolczyków, pierścionków, bransoletek i łańcuchów,
które mogą być nawet masywne i grube. Łańcuszkowy
wzór dopuszczany jest także na ubraniach, co jest także
ciekawą nowością w tym sezonie. Kolejnym dodatkiem
są wzorzyste rajstopy, które wniosą do kreacji oryginalność, ale też muszą zostać odpowiednio dobrane do całości stroju i figury. Modne są także buty na platformie
oraz obszerne torby na ramię. Na wybiegach nie brakuje też sandałków na wysokich obcasach i wiklinowych
koszy. Dużym zaskoczeniem na światowych wybiegach
były dodawane do stylizacji stroje kąpielowe, ale ich
wykorzystanie w modzie codziennej jest raczej trudne,
więc ograniczymy się pewnie do pokazania kolorowych
ramiączek, niż do powielania odważnych propozycji
projektantów.
PAULINA POLAK
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Od redaktora

Trzy grosze

POTWÓR Z KREMLA („Wiadomości” – kwiecień
2014). Jak Europa mogła wyhodować na swoich obrzeżach takiego satrapę jak Putin? Gdzie jest współczesny
Charlie Chaplin (autor „Dyktatora”), który miałby odwagę nakręcić prześmiewczy film o tym frustracie z Kremla.
Scena, gdy mały chojrak pojawia się w wielkich wrotach,
otwieranych tak, jakby za nimi miał nastąpić jakiś majestat – nadaje się na pierwszy kadr. I to jak wywala się rozciągnięty niczym płastuga na tym swoim imperatorskim,
czerwonym dywanie. Świat zastyga w przerażaniu, co
będzie dalej: umarł czy trzeba go będzie podnieść? Wstał
sam, no to gieroj, co się kulom nie kłania (choć pokłonił się nisko swojemu dywanowi)... A jak to się zaczęło,
w którym momencie narodził się tyran? To był wieloletni
proces, w którym Europa znowu wzięła aktywno-pasywny
udział. Bo jej się opłacało. Ukraiński Euromajdan popsuł
tę „sielankę”. Po drodze była Czeczenia, Gruzja i Syria.
Głaskanie potwora, podsuwanie prezentów, aby jak najdłużej zatrzymać go w kojcu, skończyło się. Teraz pokazał,
co z niego wyrosło, chce coraz więcej i sam sobie to bierze.
TWARZ DZIECKA. Stoją na przystanku tramwajowym
przy Batorego w stronę centrum. Jedna w średnim wieku,
dwie młode, może studentki, jedna najmłodsza, w okularach, która trzyma za rękę małego chłopca. Pomiędzy
nimi majdan bagaży, duża walizka na kółkach, trzy plecaki, wszystkie obwieszone tobołkami, plecak tej dziewczyny
w okularach dodatkowo z dużym pluszakiem. Rozmawiają
po ukraińsku, są obecne tu i teraz. Chłopiec patrzy przed
siebie, nie rozgląda się wokół, twarz nieruchoma, na głowie czapka z pomponem. Szukam wzroku tego dziecka.
Jest nieobecny. Wsiadły do czwórki.
MATKA. Widzę ją co jakiś czas, jak z rana wychodzi
z dziećmi z sąsiedniej klatki. Wszyscy okutani, bo taka
pogoda. Jedno dziecko na rękach, drugie, dziewczynka
ociąga się z tyłu. Idą chyba do żłobka. Zawsze są dyskusje
na starcie i w trakcie. Dzisiaj szedłem za nimi bliżej i przyjrzałem się dokładniej. Matka miała na rękach dziecko, na
plecach tornister, a z boku swoją torbę... Matko Boża, miej
je w swojej opiece. Amen.
CIEKAWOŚĆ ŚWIATA. Dzieci rodzą się ciekawe
świata. Kierują ku niemu wszystkie swoje zmysły – dotyku, zapachu, głosu, wzroku. To najpiękniejsze chwile macierzyństwa i tacierzyństwa. Po krótkim czasie ciekawość
przybiera także wymiar werbalny. Dziecko zadaje pytania i otrzymuje odpowiedzi, które kształtują precyzyjniej
jego obraz świata, który ma przystawać do rzeczywistości.
Później życie weryfikuje te informacje. Dziecko powinno

umieć sobie radzić z dysonansami poznawczymi i korygować swój ogląd świata. Po to jest rodzina, przedszkole
i szkoła, i cały proces kształcenia. Uczymy się całe życie.
W obecnych czasach nastąpiło przerwanie tego procesu
poprzez wprowadzenie świata równoległego, alternatywnego, wirtualnego. Jest on podawany poprzez przymus pracy,
ułatwionej, szybkiej, zautomatyzowanej. Ale też poprzez
pokusy, które uzależniają. Jest to szczególnie niebezpieczne dla młodych ludzi, ale ci właśnie stanowią największą
pożywkę dla tych, którzy sprzedają te niby darmowe usługi.
Są one ukrytą formą zniewolenia. Ludzie nie są już ciekawi świata, lecz jego sztucznych atrap. Jest to zjawisko tak
powszechne, że zdominowało świat realny. Dokąd zmierzamy, czy nastąpi opamiętanie, jak tego dokonać?
BALSAM DO NACZYŃ. Dotychczas był płyn do mycia naczyń „bezwzględny dla tłuszczu”, czyli nasz poczciwy
i lubiany Ludwik. Jako że w domu staję regularnie na zmywaku, wiem o czym piszę. W sklepie przed półką przetarłem
oczy ze zdumienia, a już myślałem, że nic mnie nie jest
w stanie zdziwić. A teraz uwaga: ten „balsam” idzie jako
nowość, i jest „aloesowy, czyli łagodny dla dłoni”. Super,
będę miał dłonie jak pupcia niemowlęcia. Przekonała mnie
promocyjna cena. Czy to mi odpowiada? Nie, wystarczyły dwie wersje (teraz się mówi: formuły): miętowy i cytrynowy. Kupowałem zamiennie, w zależności do tego, jaki
miałem nastrój, oczekiwania, kaprys i widzimisię.. Dokąd
nas zaprowadzi ta wywracana semantyka? Zabawa w personifikowanie towarów. I nie tylko. Salon fryzjerski zamiast
zakładu, gdzie się nie obejrzeć, wszędzie salony. Kompleksy
wyłażą jak słoma z butów. Zawłaszczanie i przeinaczanie
znaczeń i tradycji. Programowanie cyborgów....Zaczęło się
od „galerii” handlowych, czyli sklepów wielkopowierzchniowych. W Krakowie walnęli taką m.in. przed Dworcem PKP, aby nie było, że Kraków już dawno przestał być
„Europejską Stolicą Kultury”, lecz stał się targowiskiem
zalanym betonem, w ramach zadeklarowanej walki ze
smogiem, który zabija w Krakowie dzieci, kobiety w ciąży
oraz osoby starsze i schorowane, takie jak ja... Są galerie
i salony, są – kultura pełną gębą. Na początku lat 90. gdy
byliśmy u przyjaciół w Szwecji, sklepy dyskontowe były na
obrzeżach miasta; tam towarzyszyliśmy przyjaciołom w zakupach hurtowych, ze względu na ceny. Widać, u nas to się
nie przyjęło, kopiowanie Zachodu, bez opanowania, bez
głowy, według najgorszych wzorców... Po powrocie z zakupów, usiadłem w fotelu nad sokiem z Tymbarku i po wypiciu zajrzałem, co mi tam napisali na odwrocie nakrętki.
Zawsze było coś wzmacniającego, dopingującego, w stylu,
„jesteś super”, „dasz radę”. Dzisiaj napisali mi zagadkowo
„przypadek?” Nie wiem, co Tymbark miał na myśli.
ŚCINANIE DRZEWA. Wolę sadzić drzewa niż je ścinać. Decyzja zapadła jesienią ubiegłego roku, podyktowana
była potrzebą prześwietlenia działki tak, aby drzewa miały
więcej słońca. Mnie to nie przeszkadzało, im ciaśniej tym
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przyjemniej, ale żona ma większe doświadczenie, jeszcze
po swoich dziadkach. Nasz sad na działce stanowią m.in.:
śliwy, brzoskwinie, czereśnie, morwa, morela i jabłonie. Do
wycięcia miałem jedną winorośl i dwie jabłonie. Podstawą
takich prac, jak i innych, są dobre narzędzia. Na to konto
kupiłem żonie jako zleceniodawcy piłę łańcuchową akumulatorową, bardzo zadowolony sprawdziłem jak działa,
naładowałem i czekałem na moment, aby wyruszyć na
działkę. Okazuje się, że modelowa piła, jak rasowa modelka, działa koncertowo tylko na reklamowych filmikach...
W pierwszym starciu poległem na całej linii, bo inkryminowana piła kupiona przez internet zaniemogła wkrótce po
tym, jak zacząłem ścinać pierwszą jabłoń, gałęzie owszem
ścięła, ale na pniu się zacukała. dawałem jej czas na oddech, ale nic z tego. Zdeterminowany i wkurzony drzewko
dorżnąłem piłą ręczną i dobiłem toporkiem. To był proces
długotrwały i dość bolesny dla moich niesprawnych barków. Drugiego dnia wykonałem wyrok na starej winorośli. Na koniec zostawiłem tę większą jabłoń, wcześniej ją,
jak i inne, przeprosiłem za to, co będę robił. Ściąłem ją
do połowy, dokończyłem następnego dnia. Nie wiem, skąd
miałem tyle siły, pracowałem etapami, aby odcierpły dłonie
i barki. W tym czasie dużym sekatorem ścinałem na mniejsze gałęzie. Drzewo przy nasadzie było nacięte ze wszystkich stron, pogłębiałem je tylko. Aż nadszedł ten moment,
zmierzyliśmy się wzrokiem, naparłem na pień, wcześniej
ociosawszy dolne gałęzie. Raz, drugi, trzeci, trzeba było
się pomocować. Myślę sobie, że nie przyjadę tutaj kolejny
dzień, skąd wziąć siły ponad moje siły. W imię ojca i syna,
nabrałem oddechu i dusząc drzewo, wyginałem go do ziemi
aż usłyszałem trzask łamanych kości, raz drugi, trzeci, jest,
pękł kręgosłup, pień zwalił się jak długi, a ziemia jęknęła od
ciężaru trupa. Przez moment poczułem triumfalny dreszcz
dumy. Zabiłem drzewo, wybacz mi.
NAPUSZCZANIE. Telefon od Czytelnika. Nie przedstawia się, głos gniewny i zniecierpliwiony. – Pisaliście
o tych muralach przy Nowosądeckiej. – Zastygam co będzie dalej i sprawdzam w pamięci, o co może mu chodzić.
Podejmuje wątek: – Trzeba poprzycinać gałęzie drzew,
które to zasłaniają. – Chodzi mu o murale ornitologiczne
Wojciecha Rokosza na fasadach bloków os. Na Kozłówce,
których zdjęcia zamieściliśmy w lutowym numerze. Zawieszam głos, aby facet wyhamował. – Niech spółdzielnia to
zrobi – kończy. – Dziękuję za informację – ja też kończę.
MĄDROŚĆ GÓR. Mówi się, że góry są mądre. Jak to
się udziela tym, którzy po nich wędrują? Jedno jest pewne
– trzeba się na nie wspiąć, nierzadko z wielkim mozołem
i wysiłkiem, a może i poświęceniem. Trzeba je rozumieć
i znać swoje w nich miejsce. To tylko daje „mandat” do
tego, żeby spojrzeć na świat „z góry”. Nie pomogą żadne
rowery czy quady, nie pomogą żadne windy czy nawet teczki, w których kandydaci na tych z góry są na nie wnoszeni.
JAROSŁAW KAJDAŃSKI

Działasz lokalnie?
Reklamuj się lokalnie!
Kto się reklamuje,
ten Klientów zyskuje!
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