
za sobą traumatyczne przeżycia, zostawili za sobą ru-
iny domów, swoich bliskich, mają przed sobą nowe 
życie.
Świat poznał nas jako solidarnych i wykazujących po-

święcenie. Po fali jedności i empatii, nastał czas zorgani-
zowania życia na okres dłuższy, na adaptację i asymila-
cję, na liczenie kosztów. To trudne wyzwania, z którymi 
zostaliśmy sami, bo pomoc kończy się zbyt często na de-
klaracjach. Unia Europejska po raz kolejny wykazuje 
niedowład, mimo iż jej przywódcy zobaczyli na własne 
oczy obraz wojny toczonej przez zdziczałe żołdactwo 
Putina. Wojna zawsze jest okrutna, przykłady bestial-
stwa nie są przypisane tylko do tej wojny. Niemniej 
media zapewniają nam obrazy wojny, aby uzasadniać 
pomoc dla Ukrainy. 

Na str. 2 ublikujemy tekst „Druga strona pomocy”, 
który uzupełnia ten jednostronny, propagandowy obraz. 
Z informacji dobiegających zewsząd widać, że nie jest 
to obraz odosobniony. Dlatego zdecydowaliśmy się na 
jego publikację.

Proboszcz parafii ks. Bartłomiej Gzella, zmartwych-
wstaniec wspomina: – Zaczęło się przy okazji odwiedzin 
u chorych. Tak poznałem młode małżeństwo, które za-
mieszkało na Woli Duchackiej, gdzie opiekowało się 
babcią. Okazało się, że są pasjonatami śpiewu liturgicz-
nego i to na takim najwyższym, profesjonalnym pozio-
mie. Proboszcz przyznaje, że na terenie parafi i były osoby, 
które miały doświadczenie śpiewu w różnych scholach, 
ale brakowało kogoś, kto by zadbał o stworzenie zespołu. 
Uśmiechając się, dodaje: – Potrzebna była głowa, potrzeb-
ne były osoby, które będą chciały tymi swoimi umiejętności 
ubogacić wolańską parafi ę.

Schola
Tę rolę spełnili Bożena i Mateusz Solarzowie. Pani 

Bożena – absolwentka pedagogiki specjalnej, pracuje 
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SMARTFON 
– PRZYJACIEL CZY WRÓG?

POMOC UKRAINIE

SCHOLA CZTEROGŁOSOWA Z WOLI DUCHACKIEJ

„Bez telefonu jak bez ręki” – z powiedzeniem 
tym spotykamy się coraz częściej i trudno od-
mówić mu słuszności. Smartfony towarzyszą 
nam wszędzie: w domu, pracy, podczas spotkań 
z rodziną i znajomymi, nawet w toalecie. Nie ule-
ga wątpliwości, że znacznie ułatwiają życie, czy 
jednak nie zaczynają już w nim dominować?

Obecna sytuacja między Polską a Ukrainą, kie-
dy zdemaskował się nasz odwieczny wróg, stawia 
nasze państwa przed historyczną szansą. Trzeba 
zrobić wszystko z obu stron, aby ją wykorzystać 
dla budowy partnerstwa i przyjaźni. 

- To są osoby,  które nie tylko umieją śpiewać, znają się na tym, ale także to  kochają – przekonu-
je BOŻENA SOLARZ, przybliżając rolę i zadania czterogłosowej scholi parafi alnej, działającej przy 

kościele Zmartwychwstania Pańskiego na Woli Duchackiej. 

Schola u Zmartwychwstańców    Smartfonoholizm
Ukraińcy wśród nas    Zespół stresu pourazowego PTSD

KWITNĄCA WIŚNIA
jak panna młoda

„Boję się dnia, w którym technologia zakłóci interakcje 
międzyludzkie. Wtedy świat zyska pokolenie idiotów” 

– Albert Einstein

Fear of Missing Out
Określenie FOMO (czyli z angielskiego „Fear of 

Missing Out” – lęk przed przegapieniem, pominięciem 
czegoś) pojawiło się w kontekście wzrostu znaczenia 
Internetu, smartfonów oraz mediów społecznościo-
wych na świecie. Zostało ono użyte przez naukowców 
po raz pierwszy pod koniec XX wieku i coraz bardziej 
przybiera na sile, wyrastając powoli na nazwę choroby 
cywilizacyjnej naszych czasów.

Polska zamieniła się w gigantyczny hub logistyczny 
w pomocy udzielanej Ukrainie. Jest to pomoc wszech-
stronna, tak humanitarna, jak wojskowa. Przyjęliśmy już 
ponad 3 mln uchodźców, z czego znaczna część zatrzyma-
ła się w Małopolsce z powodu bliskości granicy, w Krako-
wie jest ich ponad 100 tys., to prawie 20% mieszkańców 
miasta. Są to dane płynne, tak jak dynamiczny jest ruch 
migracyjny. Jedni zostają, drudzy jadą dalej , inni wracają 
na Ukrainę. W Krakowie była już spora rzesza Ukraiń-
ców, którzy ułożyli tu sobie życie, radzili sobie dobrze.

Uchodźcy są obecni wszędzie, widzimy i słyszymy 
ich obok nas w różnych sytuacjach. W większości mają 

Po wielkanocnej sumie odpustowej. Fot. arch. scholi

(Fot. Kaj)
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Serdeczne wyrazy współczucia 
dla naszej Koleżanki

redaktor Marii Fortuny-Sudor
z powodu śmierci Mamy

składa redakcja Wiadomości

DRUGA STRONA POMOCY

Wojna w Ukrainie wyraźnie pokazała dobre serce Polaków, ich gotowość do pomocy i solidarności 
z uchodźcami szukającymi odrobiny normalności w naszym kraju. Zapłatą były zwykle wyrazy wdzięczności, 
które w tej sytuacji w zupełności wystarczały. Okazuje się jednak, że nie każdego stać na słowo „dziękuję”…

Pani Kinga, jak wielu innych mieszkańców Krakowa, 
postanowiła pomóc komuś z Ukrainy. Zadanie miała 
o tyle ułatwione, że do jej fi rmy zgłaszały się osoby szu-
kające wsparcia. Jedną z nich była mieszkająca w Nowej 
Zelandii kobieta, która planowała sprowadzić do Polski 
swoją matkę. Komunikowała się po angielsku, telefo-
nicznie oraz za pomocą komunikatora internetowego, 
zapewniając, że pieniądze nie stanowią żadnego proble-
mu, potrzebuje tylko kogoś, kto zorganizuje wszystko na 
miejscu. Pani Kinga podjęła się tego zadania i niedługo 
w jej życiu i domu pojawiła się „babcia” (tak nazywały ją 
dzieci i mąż naszej rozmówczyni).

Pierwotny plan zakładał, że pani Olena po dotarciu do 
Polski zatrzyma się w już wynajętym mieszkaniu, koniecz-
ne było jedynie zorganizowanie jej przejazdu z przejścia 
granicznego w Korczowej. Zapewnił je mąż pani Kingi, 
po przyjeździe do Krakowa okazało się jednak, że lokalu 
dla starszej pani wcale nie ma, nie wiadomo nawet, gdzie 
ją zawieźć. Całą sytuację utrudniał fakt, że była to osoba 
niepełnosprawna, poruszająca się na wózku inwalidzkim, 
w dodatku nieposiadająca przy sobie żadnych dokumen-
tów (paszport z niewiadomych powodów znajdował się 
u córki w Nowej Zelandii). Pani Kinga i jej mąż, miesz-
kający z dwojgiem dzieci w 50-metrowym  mieszkaniu, 
zgodzili się zatem udostępnić jej swój pokój gościnny, 
zakładając, że jest to rozwiązanie chwilowe.

nia wizyty, chyba że pojawi się na niej tłumacz przysięgły. 
Ostatecznie spotkanie z lekarzem doszło do skutku do-
piero po kilku dniach, kiedy stan zdrowia starszej pani 
pogorszył się na tyle, że jej córka zgodziła się już na po-
przednio odrzuconą propozycję. Niestety, u pani Oleny 
przez ten czas pojawiły się zmiany w płucach i konieczne 
było podanie antybiotyku, czego być może udałoby się 
uniknąć, gdyby zareagowano wcześniej.

Po tej historii pani Kinga z mężem postanowili zinten-
syfi kować poszukiwania mieszkania dla swojego gościa, 
zwłaszcza, że ich syn zaczął dopytywać, jak długo jeszcze 
„babcia” u nich zostanie. Ponieważ brak dokumentów 
nadal stanowił barierę nie do przejścia, pomimo oporów 
zdecydowali, że wezmą umowę wynajmu na siebie. Ele-
menty wystroju, takie jak kwiaty, naczynia czy pościel, 
nie stanowiły problemu – dobrym sercem znów wykazali 
się Polacy, a dokładniej mieszkańcy osiedla, zmobilizo-
wani w mediach społecznościowych. Wcześniej w ten 
sam sposób pomogli oni zebrać ubrania, gdyż pani Ole-
na pojawiła się w Polsce, jak wielu innych uchodźców, 
z jedną reklamówką. Miało być przytulnie, aby nie po-
wtórzyła się sytuacja z pierwszym apartamentem. I chyba 
się udało, zwłaszcza że mieszkanie zostało dostosowane 
do potrzeb osoby poruszającej się na wózku, pojawiło 
się w nim chociażby łóżko rehabilitacyjne czy specjalne 
elementy wyposażenia łazienki. Starszą panią miała też 
odwiedzać mówiąca po ukraińsku opiekunka.

Kiedy wydawało się już, że cała historia znalazła szczę-
śliwe zakończenie, do akcji znów wkroczyła córka pani 
Oleny. Nie podobało jej się urządzenie mieszkania, uwa-
żała, że jej matka zasługuje na coś lepszego, zupełnie nie 
przekonywał jej argument, że w zbiórkę całkowicie do-
browolnie włączyło się wielu ludzi, oferując to, co akurat 
mieli. Twierdziła też, że nie ufa zatrudnionej opiekunce 
i sama spróbuje znaleźć kogoś innego. Jedynym pozy-
tywnym aspektem tej sprawy był fakt, że postanowiła 
również znaleźć „bardziej zaufaną” osobę do wynajmu 
mieszkania (o dziwo, dość szybko jej się to udało), dzię-
ki czemu pani Kinga i jej mąż mogli pozbyć się balastu 
w postaci umowy, przepisując ją na kogoś innego.

W Wielką Sobotę całą rodziną odwiedzili swoją byłą 
już podopieczną z koszyczkiem, dzieci własnoręcznie, 
specjalnie dla niej, wykonały pisanki. Pani Olena była 
niezwykle wzruszona tą wizytą, dziękowała i też złożyła 
życzenia, mimo że zgodnie z obrządkiem prawosławnym 
sama Wielkanoc miała obchodzić tydzień później. We 
wtorek po świętach sytuacja zmieniła się jednak o 180 
stopni. Panią Kingę, która chciała sprawdzić, czy wszyst-
ko w porządku, przywitały słowa „A Ty tu za czym?” Pani 
Olena była ewidentnie wrogo nastawiona, a zaraz po 
otworzeniu drzwi zaczęła wyciągać z szafy podarowane 
przez darczyńców rzeczy, mówiąc, że ich nie potrzebuje. 
Dokładniej użyła słów „Zabieraj te śmieci”. Pani Kinga 
próbowała dowiedzieć się, co się stało, ale do tej pory 
w pełni jej się to nie udało. Podejrzewa, że za wszystkim 
stoi córka starszej pani, co zresztą potwierdzają późniejsze 
kontakty z nią. O ile początkowo pieniądze rzeczywiście 
nie stanowiły problemu, aktualnie są na etapie rozliczania 
się z każdego paragonu, za nawet tak prozaiczne rzeczy 
jak papier toaletowy czy kapsułki do prania. Wszystko 
przez to, że mieszkająca tysiące kilometrów dalej kobieta 
uznała, że Polacy ją oszukali, gdyż rzekomo przysłała wię-
cej pieniędzy niż warte były rzeczy kupione dla jej mamy.

Warto jeszcze dodać, że w Nowej Zelandii obowiązuje 
aktualnie specjalny program ułatwiający tamtejszym oby-
watelom sprowadzenie swoich bliskich, jeśli ci uciekają 
przed wojną w Ukrainie. Córka pani Oleny nie była nim 
jednak zainteresowana. Być może, jak podejrzewa pani 
Kinga, przebywa za granicą nielegalnie, a może po prostu 
sprowadzenie matki do siebie wiązałoby się ze zbyt duży-
mi zmianami w jej życiu. Nie wyjaśniła tego, natomiast, 
pomimo informacji na stronach rządowych i potwierdze-
nia z konsulatu, upierała się, że jest to „fake news”.

– Czuję ogromny żal i ból, bardzo dużo mnie to koszto-
wało nerwów i nadal nie mogę pojąć, jak tak można – pod-
sumowuje pani Kinga. Czy zatem jej historia jest dowo-
dem na to, że nie warto pomagać? Absolutnie nie. Jest 
przecież wiele osób, które naszego wsparcia naprawdę 
potrzebują, a za każdy wyraz dobrego serca są ogromnie 
wdzięczne. Szkoda tylko, że to one mogą okazać się ofi a-
rami niewłaściwej postawy swoich rodaków…

Tekst: BARBARA BĄCZEK

Na prośbę rozmówczyni 
imiona bohaterów zostały zmienione.

Dziękujemy za życzenia
Wszystkim serdecznie odwzajemniamy życze-

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

Redakcja „Wiadomości”

Źródło: Internet

Poszukiwanie mieszkania dla pani Oleny okazało się jed-
nak trudniejsze, niż myśleli. Popyt, z wiadomych względów, 
był ogromny, a większość właścicieli wymagała okazania 
jakiegokolwiek dokumentu. W końcu lokal znalazła córka 
Ukrainki, pani Olena nie chciała jednak zamieszkać sama 
w nowoczesnym apartamentowcu, nie do końca dostosowa-
nym do jej potrzeb – gdy go zobaczyła, zaczęła płakać, mó-
wiąc, że tam nie zostanie. Wróciła więc do mieszkania pani 
Kingi, w którym, pomimo ciasnoty, czuła się znacznie lepiej.

Cała sytuacja zaczynała jednak być coraz bardziej mę-
cząca dla jej gospodarzy. Mieszkająca w Nowej Zelan-
dii córka, pomimo początkowej wdzięczności, zmieniła 
swoją postawę na bardziej roszczeniową, już nie prosząc, 
a domagając się zapewnienia jej matce właściwej opieki. 
Doszło nawet do sytuacji, że kiedy pani Kinga i jej mąż 
planowali weekendowy wyjazd, usłyszeli przez telefon: 
„Nie możecie wyjechać, kto się przez ten czas zajmie 
mamą?”. Byli też oskarżani o to, że chcą się starszej pani 
pozbyć, „wyrzucić ją na bruk”. Z dnia na dzień czuli się 
już nie jak osoby pomagające z własnej nieprzymuszonej 
woli, a raczej jak służący, którzy muszą się podporządko-
wać wydawanym przez telefon rozkazom, mimo że za to, 
co robili, nie dostawali żadnego wynagrodzenia.

Dodatkowo pani Olena nie mówiła po polsku, co 
okazało się przeszkodą chociażby w sytuacji, kiedy roz-
chorowała się i potrzebowała pomocy lekarskiej. Lekarz 
z osiedlowej przychodni zgodził się ją przyjąć pomimo 
braku dokumentów, ale jako warunek postawił towarzy-
stwo osoby znającej język ukraiński. Pani Kindze udało 
się namówić do pomocy przebywającą w Polsce panią 
z Ukrainy, gdy jednak zadowolona przekazywała tę wia-
domość córce pani Oleny, usłyszała: „Ale kim jest ta 
pani? Ja jej nie ufam. Chcesz życie mojej matki powierzyć 
przypadkowej osobie?” Kobieta zażądała wręcz odwoła-

Fot. Kaj

KWITNĄCE DRZEWA
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REKLAMA

DZIECI PRZEŻYWAJĄ - PTSD

„STAŁ DWÓR SZLACHECKI”

Sztuka dobrego druku

www.leyko.pl

ulotki, plakaty, 
książki, katalogi...

REKLAMA

Zespół stresu pourazowego (Post-Traumatic-Stress-Disorder) należy do zaburzeń lękowych, które 
rozwijają się na skutek przeżycia przerażającego zdarzenia, zagrażającego życiu. 

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę przeprowadziła badanie wśród nastolatków, pytając o to, jak 
znoszą pandemię. Jedna trzecia dzieci w wieku 13-17 lat określiła swój stan psychiczny jako zły. 
Gdy sytuacja z koronawirusem zaczęła się uspokajać, wybuchła wojna na Ukrainie, a z nią pojawiły 
się nowe lęki i stres. Psycholodzy i nauczyciele alarmują, że dzieci w wieku szkolnym i młodzież są 
w coraz gorszym stanie psychicznym. 

Muzeum Podgórza zaprasza na nową wystawę „Stał dwór szlachecki”. Ekspozycja jest próbą 
przybliżenia mieszkańcom Krakowa historii czterech majątków: Prokocimia, Woli Duchackiej, Bie-
żanowa i Piasków Wielkich. Wernisaż wystawy odbędzie się 15 czerwca. 

– nowa wystawa w Muzeum Podgórza

O tym, że krucha psychika naszych dzieci została pod-
dana w ostatnim czasie ciężkiej próbie, przekonało się 
już wielu rodziców, którzy obserwują u swoich pociech 
stany smutku, przygnębienia, depresji, pogorszenia się 
wyników w szkole, słabych więzi z innymi rówieśnikami, 
czy wybuchami złości, a nawet niekontrolowanej agresji. 
Poradnie psychologiczne, które prowadzą terapie z mło-
dzieżą, przeżywają prawdziwe oblężenie, a Krakowskie 
Centrum Uzależnień dysponuje terminami najwcześniej 
w przyszłym roku. Bo za obniżonym nastrojem idą ta-
kie następstwa, jak uzależnienie młodych od kompute-
ra, a nawet szkodliwych używek. W ubiegłym tygodniu 
w mediach pojawiła się wiadomość o ucieczce 8-letniego 
chłopca, który dostał od mamy zakaz gry na komputerze. 
I choć wiele osób teraz pewnie się wypowie, że błąd wy-
chowawczy pojawił się w tej rodzinie o wiele wcześniej, 
to trudno nie zauważyć, że domowa izolacja i przymu-
sowa nauka przed komputerem pogłębiła uzależnienie 
najmłodszych od internetu. 

Długotrwały stres i poczucie zagrożenia mogą do-
prowadzić do bardzo poważnych sytuacji zdrowotnych, 
a nawet do prób samobójczych. Takie tragedie nie są na 
szczęście nagłaśniane w mediach, i niech tak pozosta-
nie, ale mówi się o nich w gabinetach psychologów i pe-
dagogów szkolnych. Bo to właśnie nauczyciele, którzy 
przebywają z uczniami na co dzień, widzą, jak ich pod-
opieczni coraz bardziej zamykają się w sobie i przestają 
sobie radzić z podstawowymi obowiązkami szkolnymi. 

Długi czas pandemii, gdy na przykład licealiści spędzili 
na zdalnym nauczaniu prawie dwa lata, spowodował, że 
młodzież ma teraz bardzo duże problemy z nauką i kon-
centracją, a nawet z codziennym wstaniem do szkoły na 
czas. Do tego doszły dramatyczne informacje dotyczące 
wojny na Ukrainie, które co chwilę pojawiają się w te-
lewizji, czy w mediach społecznościowych. Nasze dzieci 
zresztą już pierwszego dnia dowiedziały się o wojnie 
od swoich rówieśników, gdyż od dawna w wielu szko-
łach i przedszkolach mają kontakt z dziećmi z Ukra-
iny, mieszkającymi od lat w Polsce i jeszcze bardziej 
przeżywających wojenną traumę, a od wybuchu wojny 
uczęszczają do szkoły z tymi, którzy musieli uciekać ze 
swojego kraju.

Trudno zatem nie zauważyć, że występowanie depre-
sji u młodych ludzi jest coraz częstsze. Według danych 
Światowej Organizacji Zdrowia depresja dzieci i nasto-
latków jest czwartą przyczyną chorób i niepełnospraw-
ności w grupie wiekowej 15-19 lat i piętnastą w grupie 
10-14 lat. Choroba dziecka to także duże wyzwanie dla 
rodzica, który musi znaleźć w sobie siły, aby podcho-
dzić do swojej pociechy z uwagą i dużą dozą empatii. 
Pierwszym krokiem będzie zainteresowanie się życiem 
młodego człowieka, gdyż wtedy poczuje on się ważny. 
Zazwyczaj chodzi tutaj o wysłuchanie problemów dru-
giej strony, zamiast dawania złotych rad czy karcenia 
dziecka. Warto także zauważyć, aby nie zwalniać mło-
dej osoby z wszystkich obowiązków, gdyż nadmierna 
pobłażliwość też prowadzi do obniżonego poczucia 
bezpieczeństwa, jak również do coraz większej izolacji 
społecznej. 

Nadwyrężone zdrowie psychiczne dzieci specjaliści 
określają już terminem PTSD (traumy pourazowej). Jej 
skutkami mogą być np. zaburzenia snu, depresja, porzu-
cenie hobby lub rzeczy, które wcześniej sprawiały przy-
jemność, irytacji, podwyższonego stanu agresji, natrętnie 
powracających myśli, problemów w szkole, w relacjach 
społecznych, czy też objawy fi zyczne, takie jak ból brzu-
cha, głowy itp. W każdej z takich sytuacji, nawet przy 
najmniejszym cieniu niepewności, warto skonsultować 
się ze specjalistą, poszukać terapeuty dla młodzieży, 
skorzystać z pomocy pedagoga szkolnego. Przymyka-
nie oka na problem i wiara w to, że trudna sytuacja jest 
przejściowa i sama się rozwiąże, może doprowadzić do 
naprawdę trudnych i nieodwracalnych skutków, które 
odbiją się na zdrowiu, a nawet życiu dziecka.

Telefon zaufania dla dzieci 116 111
Telefon dla Rodziców i Nauczycieli 800 100 100
Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Radziwiłłowska 

8b (czynne cała dobę) 12 421 92 82.
Centrum Pierwszej Pomocy Psychologicznej 572 882 

200 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–20.00)
PAULINA POLAK

− Co zdecydowało o wyborze tych właśnie przykła-
dów? Wymienione dwory istnieją fizycznie i pełnią 
bardzo różne funkcje. Pałac w Prokocimiu jest siedzi-
bą zakonu, dwór w Bieżanowie pełni funkcje placówki 
kultury, jeden budynek dworu na Woli Duchackiej jest 
publicznym przedszkolem, drugi popada w ruinę, a dwór 
w Piaskach Wielkich nadal jest własnością prywatną – 
tłumaczy kuratorka wystawy Melania Tutak i dodaje, 

że ważnym czynnikiem była rola, jaką wybrane miejsca 
pełnią w przestrzeni społecznej dzielnic, siła oddziaływa-
nia ich historii na współczesne życie dzielnicy, obecność 
w świadomości mieszkańców i to, w jakiej są architekto-
nicznej kondycji, do kogo dziś należą.

Do współtworzenia wystawy zaproszono organizacje 
społeczne oraz aktywistów, działających na rzecz lokal-
nego dziedzictwa. Ekspozycja jest swego rodzaju podzię-

kowaniem za ich aktywność i nieoceniony wkład w pielę-
gnowanie i odkrywanie lokalnych historii.

Wystawę podzielono na części – każda z nich będzie 
dotyczyć innego aspektu życia „dworu” i podmiejskiego 
pałacu. Goście wystawy są niejako gośćmi dworów. Opo-
wieści splatają się zatem tematycznie i kolorystycznie, 
ponieważ każdemu dworowi nadana została inna barwa, 
towarzysząca fotografi om, opowieściom i przestrzeniom.

W części zatytułowanej „Z drewna lecz podmurowany” 
goście poznają historię i architekturę budynków. Potem 
będą podziwiać urodę przydworskich „Ogrodów”, aby 
w sali balowej przywitać się z „Właścicielami i mieszkańca-
mi”. Część „Dobroczynność” prezentuje tytułową działal-
ność mieszkańców i właścicieli majątków. W części „Fora 
ze dwora” prezentowane są powojenne losy majątków. 
Ekspozycję kończy przestrzeń „Spotkanie”, zaaranżowana 
przy współpracy i zaangażowaniu aktywistów i stowarzy-
szeń działających na terenach dawnych obszarów dwor-
skich Podgórza, zaangażowanych w tworzenie wystawy.

Narracji towarzyszą artefakty, pamiątki rodzinne roz-
proszone na całej przestrzeni wystawy, przypominając 
gubione podczas ucieczki spakowane naprędce życie.

Prace nad wystawą zbiegły się z początkiem agresji rosyj-
skiej na Ukrainę i ucieczką przed wojną milionów Ukraiń-
ców, którzy swoje życie, przeszłość i dorobek pokoleń musieli 
nagle spakować do jednej walizki. Te wydarzenia dodały tre-
ściom i narracji wystawy niezwykle aktualny wymiar, prze-
strzegając, że historia nieustannie i bezlitośnie się powtarza.

Źródło: www.krakow.pl
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Kompleksowe 
bezgotówkowe usługi pogrzebowe

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

USG
• jama brzuszna
• prostata
• tarczyca
• piersi
• echo serca

12 658 16 11
12 658 89 01

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
www.przychodnia-zdrowia.plPobieranie materiałów do badań

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
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Miejsce 
na Twoją reklamę

REKLAMA  w
WIADOMOŚCIACH

WULKANIZACJA 
− 607 617 843

Piaski Wielkie 
ul. Kijanki 12 a dojazd 

od ul. Gwarnej lub Cechowej

12 654 25 35
501 702 688

ZAKŁAD 
MECHANIKI 

POJAZDOWEJ 
I BLACHARSTWA

tradycja, doświadczenie, 
dobra jakość!

Marek i Andrzej 
Chlipałowie

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
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

Jesteśmy w programie 
CASHBACKWORLD
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– FOMO to powszechne zjawisko, które definiowa-
ne jest jako odczuwanie lęku przed tym, co może nas 
ominąć. Syndrom FOMO wiąże się z obawą przed nie-
posiadaniem dostępu do Internetu i mediów społeczno-
ściowych, a co za tym idzie, pragnieniem pozostawania 
w ciągłej łączności z naszymi partnerami komunikacyj-
nymi (rodziną, znajomymi, klientami, itp.), przy jedno-
czesnym poczuciu, że kiedy jesteśmy offl ine, przeoczymy 
coś ważnego – wyjaśnia Stella Strzemecka – socjolożka, 
absolwentka studiów doktoranckich Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, wykładowczyni Instytutu Amerykanistyki 
i Studiów Polonijnych UJ, nauczycielka jogi doro-
słych, dzieci i rodzin.

– Problem ten nie omija również Polski. Zgodnie 
z wynikami najnowszych badań polskich naukow-
ców z Uniwersytetu Warszawskiego („FOMO. Po-
lacy a lęk przed odłączeniem”, 2018 r.), na blisko 
27 milionów polskich internautów ponad 4 milio-
ny (czyli 16 procent) przejawia objawy syndromu 
FOMO. Wysoki poziom FOMO zidentyfi kowano 
w grupie wiekowej 15-24 lat (u 21 procent ankie-
towanych), natomiast wśród osób powyżej 55. roku 
życia odsetek ten wyniósł zaledwie 5 procent. Oso-
by z wysokim FOMO korzystają ze smartfonów 
w przeróżnych miejscach, takich jak kościoły czy toalety. 
Ponadto twierdzą, że zaniedbują obowiązki domowe i/
lub służbowe oraz deklarują, że czują się uzależnione od 
mediów społecznościowych. Badania pokazują, iż oko-
ło jedna piąta polskich internautów z wysokim FOMO 
doświadcza również rozmaitych objawów somatycznych 
(takich jak nudności, bóle głowy i brzucha, zwiększona 
potliwość), gdy nie korzysta z mediów społecznościo-
wych.

Brzmi niepokojąco? A to dopiero początek...
Smartfonowe zombie

„Odłóż smartfon i żyj!” – pod takim, jakże wymow-
nym, hasłem kilka miesięcy temu w mediach pojawiła 

się kampania Tramwajów Warszawskich. Wzbudziła 
ona ogromne zainteresowanie, zarówno ze względu na 
szokującą formę przekazu, jak i samo zwrócenie uwagi 
na rosnący problem nieodpowiedzialnego korzystania ze 
smartfonów. Już po pierwszych klatkach spotu uświada-
miamy sobie, że chwila offl ine naprawdę potrafi  urato-
wać życie, a wielu wypadków komunikacyjnych można 
byłoby uniknąć, gdyby ich uczestnicy, zamiast patrzeć 
w ekran telefonu, poświęcili kilka sekund na rozejrzenie 
się, co dzieje się dookoła nich.

Kampanię można obejrzeć w Internecie: https://www.
youtube.com/watch?v=7JWQ1hu5Mkk

Cyfrowa demencja
Telefon dawno przestał być przedmiotem, służącym 

wyłącznie lub przede wszystkim do dzwonienia. Obec-
nie jest między innymi aparatem fotografi cznym, kalku-
latorem, kalendarzem, notatnikiem. Dzięki niemu nie 
musimy zapamiętywać numerów telefonów znajomych, 
rzeczy zaplanowanych do zrobienia na najbliższy tydzień 
czy umówionego terminu wizyty u lekarza – odpowied-
nio zaprogramowany smartfon o wszystkim sam będzie 
nam przypominał. Wydawałoby się to wspaniałe, gdyby 
nie fakt, że w ten sposób stajemy się uzależnieni od wie-
dzy zapisanej w naszym urządzeniu, często nie pamię-
tamy już z pozoru podstawowych informacji, takich jak 

SMARTFON – PRZYJACIEL CZY WRÓG?
„Boję się dnia, w którym technologia zakłóci interakcje międzyludzkie. Wtedy świat zyska pokolenie idiotów” – Albert Einstein

Cd. ze str. 1

na przykład własny numer telefonu; jest nam też coraz 
trudniej zmusić umysł do przyswojenia nowych danych, 
zwłaszcza jeśli musimy to zrobić szybko.

Niemiecki psychiatra i neurobiolog Manfred Spitzer 
w swojej książce „Cyfrowa demencja. W jaki sposób 
pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci” (tytuł ory-
ginalny „Digitale Demenz. Wie wir uns und unsere 
Kinder um den Verstand bringen”) przekonuje wręcz, 
że długotrwałe, niekontrolowane korzystanie z mediów 
cyfrowych może prowadzić do problemów z koncentra-
cją, samodzielnym myśleniem, bezsennością, a nawet 
depresją. Szczególnie narażeni są na to przedstawiciele 
młodego pokolenia, których umysł i osobowość dopiero 
ulegają ukształtowaniu.

Rola edukacji
„Boję się dnia, w którym technologia zakłóci 

interakcje międzyludzkie. Wtedy świat zyska po-
kolenie idiotów” – słowa Alberta Einsteina stają 
się niestety coraz bliższe naszej rzeczywistości. Co 
zatem możemy zrobić, aby zahamować ten proces?

Na pewno niezwykle istotna jest rola rodziców – to 
oni powinni dawać dzieciom dobre wzorce, tłumaczyć, 
kiedy i dlaczego smartfon należy odłożyć, proponować 
alternatywne rozrywki. Również przedszkola, szkoły 
czy uniwersytety mogą okazać się nieocenione. – Edu-
kacja w zakresie najnowszych technologii powinna 
zostać rozszerzona o ideę „cyfrowego dobrostanu”, 
czyli umiejętności wypracowania i zachowania balan-
su pomiędzy aktywnością w środowisku online a ak-
tywnością poza siecią – proponuje Stella Strzemecka.

Nie zapominajmy również, iż długotrwałe korzysta-
nie z telefonu komórkowego może negatywnie odbić 
się na naszym zdrowiu. – Aby uniknąć takich następstw 
jak „SMS-owa szyja”, „smartfonowa twarz” (podwójny 
podbródek z „bruzdami marionetkowymi”), „smart-
fonowa ślepota”, zapalenie ścięgien, które poruszają 
kciukiem, oraz zespół cieśni nadgarstka niezbędne jest 
regularne dbanie o prawidłową postawę ciała i wzrok, 
od najmłodszych lat. Z pomocą mogą tutaj przyjść na 
przykład zajęcia jogi prowadzone przez doświadczonego 
nauczyciela – tłumaczy ekspertka.

BARBARA BĄCZEK

arch. „W”

REKLAMA
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ZmartwychwstańcyZmartwychwstańcy

Parafia Zmartwychwstania Pańskiego na Woli Du-
chackiej została utworzona w 1948 r. Kościół według 
projektu Antoniego Mazura budowano w latach 1975-
1989, poświęcono w 1989 r. 

Podoba mi się ten kościół na Woli Duchackiej. Kiedyś 
pisałem o założycielu Zgromadzenia Bogdanie Jańskim. 
„Jesteśmy z Wielkiej Emigracji. Jesteśmy z duchowych 
potrzeb człowieka pozbawionego ojczyzny, domu, ro-
dziny, przyjaciół. Jesteśmy duchowymi synami Bogdana 
Jańskiego, „pierwszego jawnego pokutnika Wielkiej 
Emigracji” oraz jej apostoła. To on dał początek nasze-
mu Zgromadzeniu 17 II 1836 roku w Paryżu.” - tak piszą 
o sobie zmartwychwstańcy. 

Projekt ołtarza i całości wystroju wnętrza nadzorował 
prof. Wiktor Zin. W głównym ołtarzu znajduje się poru-
szająca fi gura Chrystusa, jej autorem jest Stefan Dousa. 
Chrystus jest rozciągnięty w Zmartwychwstaniu jak stru-
na światła, prawa dłoń sięga Nieba. Odczytuję po swo-
jemu gest dłoni w solidarnościowym znaku zwycięstwa.

Tekt i fot. KAJ 

w przedszkolu, przez lata związana z różnymi schola-
mi przy krakowskich kościołach – informuje: – Nasza 
schola zaczęła działać w 2016 roku. Gdy zamieszka-
liśmy na Woli i poznaliśmy tutejszą parafię, zapra-
gnęliśmy włączyć się w jej życie, dzieląc się swoim 
doświadczeniem śpiewu czterogłosowego. Postano-
wili taki zespół założyć z grupą przyjaciół, z którymi 
już wcześniej śpiewali. – To są osoby, które nie tylko 
umieją śpiewać, znają się na tym, ale także to kochają 
– przekonuje moja rozmówczyni. 

SCHOLA CZTEROGŁOSOWA Z WOLI DUCHACKIEJ

Pan Mateusz – z wykształcenia muzykolog, praco-
wał w Dominikańskim Ośrodku Liturgicznym, gdzie 
zajmował się m.in. wydawaniem płyt i śpiewników 
– dodaje: – Ponieważ jesteśmy na takim etapie ży-
cia, że mamy dużo obowiązków wynikających z pracy 
i z zajmowania się dziećmi, więc na regularne coty-
godniowe próby nie mamy czasu. W tej pierwszej fa-
zie tworzenia scholi oparliśmy się więc na ludziach, 
co do których byliśmy pewni, że wystarczy im krótka 
próba przed Mszą świętą. Ta grupa stała się trzonem 
scholi. Wyjaśnia, że z wcześniejszych doświadczeń 
m.in. z kościoła oo. dominikanów, kościoła św. Jó-
zefa w Podgórzu i z bazyliki Mariackiej wynikało, 
iż tak dobraną grupę można później rozbudowywać 
o mniej doświadczonych śpiewaków, którym łatwiej 
w ten sposób nabyć umiejętności potrzebne w scholi. 
Zaznacza: – Dzięki temu podstawowemu składowi nie 
trzeba było zaczynać pracy od zera. 

Nawiązując do wcześniejszych doświadczeń śpiewu 
w scholach, pan Mateusz podkreśla: – W naszym gro-
nie, które rozpoczęło tę „krucjatę śpiewaczą”, bar-
dzo zależy nam na liturgii starannie przygotowanej 
i odprawianej, zarówno od strony celebransów, asysty 
liturgicznej, jak i od strony muzycznej. W tym współ-
działaniu wszystkich odpowiedzialnych za liturgię wi-
dzimy bardzo dużą wartość.

Dusza liturgii
Moi rozmówcy przekonują, że muzyka, śpiew 

w czasie Eucharystii są jej istotną częścią. Michał 
Dziadkowiec, organista parafi i na Woli Duchackiej 
wyjaśnia: – Śpiew scholi ubogaca liturgię, podnosi 
rangę jej celebracji. Z kolei Bożena Solarz zaznacza: 
– Śpiew na liturgii to nie jest dodatek estetyczny, de-
koracja czy ładny ubiór. To jest integralna część litur-
gii! – Można powiedzieć, że śpiew to dusza liturgii 
– zauważa ks. proboszcz i dodaje: – Oczywiście, bez 
oprawy muzycznej liturgia się odbędzie i będzie waż-
na, ale wpływ na piękno i bogactwo liturgii ma śpiew 
na możliwe najwyższym poziomie. I to taki, który nie 
jest występem, ale angażuje wszystkich uczestników 
liturgii. W ten sposób buduje się jedność, wspólnotę. 

Plan poszerzania scholi cały czas jest realizowany. 
– Można powiedzieć, że są dwie schole – stwierdza 
Bożena Solarz i wyjaśnia: – Jedną, mniejszą, tworzą 
osoby, które śpiewają w pierwsze niedziele miesiąca 
na Mszy św. o godz. 10:00 w naszym kościele. Tę gru-
pę tworzą ci, z którymi zaczynaliśmy śpiewać na Woli 

Duchackiej oraz osoby, które przez te parę lat już się 
trochę nauczyły, poznały repertuar i dołączyły do nas. 
Mają świetny słuch, pamięć muzyczną, bardzo dobre 
głosy i wykazują się nieprzeciętnym zaangażowaniem. 
Przyjęliśmy ich do naszej mniejszej scholi właśnie ze 
względu na ich umiejętności

Z rozmowy wynika, że jest także większa schola, do 
której dołączają kolejne osoby, a zapraszani są wszyscy 
chcący śpiewać, bez względu na ich poziom, umiejęt-
ności czy doświadczenie. – Druga schola to znacznie 
większa grupa, która śpiewa na uroczystościach para-
fi alnych – informuje pan Mateusz. I dodaje: – Dla nich 
organizujemy próby, warsztaty, ale też wysyłamy im 
nagrania, aby wiedzieli, jak dane utwory brzmią. Za-
uważa, że ten system poszerzania scholi się sprawdza, 
bo miłośnicy śpiewania szybciej się uczą wśród bardziej 
doświadczonych kolegów. Zaznacza też, że do śpiewu 
w scholi nie trzeba mieć wykształcenia muzycznego. 

Atmosfera 
W scholi śpiewają osoby, które wykonują bardzo 

różne zawody. Zróżnicowanie dotyczy także ich wie-
ku; to przedział od 20 plus do 55 plus. Państwo Sola-
rzowie przyznają, że bardzo chcieliby zainteresować 
śpiewaniem w scholi parafi alnej młodzież. – Pierwsze 
doświadczenie śpiewu czterogłosowego przed laty 
było dla mnie wielkim odkryciem, które prowadzi 
mnie przez całe życie – wyznaje Bożena Solarz i za-
uważa: – Okazuje się, że wcale nie trzeba uczestni-
czyć we „mszy gitarowej” i nie tylko przez stylistykę 
rozrywkową można dotrzeć do młodzieży. Zapewnia, 
że miłość do pięknych, dawnych pieśni i ją, i wielu jej 
przyjaciół umocniła w wierze. 

Dopytuję co prowadzącym scholę, pomimo wielu 
ich obowiązków, daje ich zaangażowanie w to dzieło? 
– Dla mnie to podstawowy sposób modlitwy – wyznaje 

Bożena Solarz i podkreśla: – Śpiew liturgiczny najbar-
dziej porusza moje serce. Śpiewanie na liturgii uru-
chamia we mnie potencjał i emocje, które pozwalają 
mi odczuć i przeżyć Eucharystię. Pan Mateusz doda-
je: – Obydwoje mamy też doświadczenie śpiewania 
i muzykowania koncertowego. Robiliśmy to dawniej. 
W pewnym momencie zorientowaliśmy się, że w za-
sadzie żadne brawa nie zastąpią nam tego, co może 
się dokonać, gdy śpiewamy na Eucharystii. Przeko-
nuje, że to dla nich istotne, aby śpiewem wykreować 
atmosferę modlitewną, dobrać pieśni tak, by one 
przez modlitwę prowadziły ludzi do Boga. Dodaje: – 
W tym celu wyświetlamy zawsze teksty pieśni, nawet 
tych nieznanych, żeby pomóc ludziom, którzy starają 
się z nami śpiewać i w ten sposób razem się modlić. 

Współpraca
Mateusz Solarz zaznacza, że dobry grunt pod tę 

wspólną formę modlitwy przygotował pan organista, 
który bardzo ludzi rozśpiewał. – To niezwykle cenne, 
gdy wszyscy wierni włączają się w nasz śpiew na litur-
gii i kościół huczy tym śpiewem. W zasadzie żadne 
brawa i owacje koncertowe nie są w stanie tego za-
stąpić. Za to doświadczenie można oddać wszystkie 
koncerty. Mówi też o udanej współpracy z organistą, 
który niejednokrotnie akompaniuje scholi. Zaznacza: 
– To widać w trakcie liturgii, w kluczowych momen-
tach, w których nagle trzeba zareagować i coś zmie-
nić. Okazuje się wtedy, że rozumiemy się bez słów. 
Podkreśla również rolę parafi an: – Chciałbym podzię-
kować tym wszystkim, którzy odpowiadają na nasze 
zaproszenia i mimo braku czasu, co nas wszystkich 
dręczy, jednak przychodzą i się w to wspólne śpiewa-
nie włączają. 

Z kolei pani Bożena wspominając początki współ-
pracy z proboszczem, stwierdza: – Ojciec Bartłomiej 
bardzo dba o swoją parafi ę. Zanim nam zaufał, mu-
siał nas poznać, zobaczyć, jak działamy. Przyznaje, 

że relacje proboszcza ze scholą pięknie się rozwijają. 
I zaznacza: – Teraz, z perspektywy minionych lat je-
stem bardzo wdzięczna, że ojciec proboszcz pozwolił 
nam stopniowo pracować na to zaufanie.

I proboszcz, i organista zapewniają, że czterogło-
sowa schola w ich parafi i spełnia ważną rolę. – Śpiew 
naszej scholi to ubogacanie liturgii w pierwszą nie-
dzielę miesiąca i w ważne wydarzenia kościelne, takie 
jak np. Triduum Paschalne – stwierdza ks. Bartłomiej 
Gzella i podkreśla: – Schola sprawia, że uczestniczą-
cy w nabożeństwie nie tylko słuchają ich śpiewu, ale 
także do nich dołączają. 

Ubogacenie i wzmocnienie
Pan Michał, który przyznaje, że parafi anie na Woli 

Duchackiej lubią w kościele śpiewać, dodaje: – Schola 
wykonuje wspaniałą pracę! I czynią to bardzo profe-
sjonalnie. Ich aktywność sprawia, że dołączają do nich 
kolejni parafi anie, którzy coraz bardziej cenią ducha 
śpiewu i modlitwy. Schola stara się zaangażować 
wiernych zebranych w kościele do aktywnego uczest-
nictwa. To nie jest tak; my przyjdziemy, zaśpiewamy, 
a wy słuchajcie. Nie, oni zapraszają każdego, aby do 
nich dołączył, aby z nimi w czasie Mszy św. śpiewał. 
A to sprawia, że brak scholi jest zauważany. Wspomi-
na: – Kiedyś się zdarzyło, że z jakiegoś powodu nie 
śpiewali na Mszy św. w pierwszą niedzielę miesiąca. 
No to ludzie przychodzili do mnie na chór i pytali: 
„Co się stało, dlaczego nie ma scholi?”.

Ksiądz Bartłomiej Gzella przypomina, że schola 
przygotowała również koncerty, a ich prezentację 
dofi nansowała Rada Dzielnicy XI. – Myślę, że także 
z takich koncertów każdy wychodzi nie tylko uboga-
cony, ale i wzmocniony – stwierdza ks. proboszcz, 
a nawiązując do początków znajomości z twórcami 
scholi na Woli Duchackiej, do powstałej wspólnoty 
i roli jaką odgrywają w parafi i, puentuje: – Niektórzy 
mówią, że to są przypadki, a inni, że to Opatrzność 
Boża przychodząca incognito.

MARIA FORTUNA-SUDOR
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Koncert kolęd w kościele Zmartwychwstańców na Woli Du-
chackiej. Fot. arch. „W”

Spotkanie integracyjne scholi. Fot. arch. scholi 
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Od redaktora

Trzy grosze
WOJNA INFORMACYJNA. Wojna na Ukrainie toczy 

się także w wirtualnej sieci i w mediach, jej obraz tworzą 
cenzury wojenne obu stron, stosowane są techniki nowe i 
stare w zakresie dezinformacji. Mają one wywołać oczeki-
wane efekty i skutki. Przypominam o tym dlatego, że wie-
lu z nas w ten sposób wspiera Ukrainę i jej bohaterskich 
obrońców. Jednak nie jest tak, że dostajemy żywą, bieżącą 
informację – one poddane są cenzurze. Tylko pozornie 
jesteśmy blisko zdarzeń, a nawet w samym ich centrum. 
To nie jest możliwe. Wiarygodne są relacje świadków, ale 
tak jak mówi zasada wiarygodności informacji, muszą być 
potwierdzone przynajmniej z dwóch źródeł, czyli od dwóch 
świadków. Choć obrazy tej wojny są makabryczne (tak jak 
obrazy każdej wojny totalnej), mimo wszystko zachowujmy 
spokój, to przyda się także tym, których wspieramy.

NA CZY W. Kontrowersje wobec tych przyimków wy-
wołała wojna, czyli najazd Rosji na Ukrainę.  Jako trady-
cjonalista wolę pozostać przy przyimku na, ale zwolennicy 
zmiany przyzwyczajeń i dostosowania do sytuacji pod-
pierają się wypowiedziami językoznawców z najwyższych 
półek. Ale nie ma wśród nich zgodności... Mieszkałem dłu-
gi czas w Krakowie na Piaskach Wielkich, ale nadszedł 
moment, gdy mieszkanka, rodowita Piaszczanka, z którą 
robiłem lokalną gazetę, zwróciła mi uwagę, że popełniam 
błąd. Mówi się i pisze „w Piaskach Wielkich”, dlatego, że 
to podkreśla podmiotowość miejsca i jego mieszkańców, 
a jak wiadomo, są tacy,  którzy nie wypadli sroce spod 
ogona i cechuje ich poczucie odrębności, ważności i dumy. 
Obyczaj każe, aby to uszanować. Ale trudno to stosować w 
każdym przypadku, bo jest też coś takiego, jak potoczność 
i zgrabność językowa. Nie powiem teraz, że mieszkam w 
Woli Duchackiej, lecz na -, bo tak jest przyjęte i nikomu 

REKLAMA

nie przychodzi na myśl, że to jakiś dyshonor i ujma. Tak 
samo nie powiem, że byłem w Litwie, bo to razi ucho. 
Przyimek „na” w moim odczuciu mówi o powierzchni, a 
„w” o miejscu. Mówiąc czy pisząc na Ukrainie widzę jej 
rozległość i piękno.
ДЯКУЮ. Wsiadła do Szóstki, młoda matka z dziec-

kiem w wózku, bardzo zgrabna, ubrana gustownie, na 
sportowo. Wózek z miejsca zaparkowała w rogu, dziecko 
było spokojne, obok niej dosiadła kobieta w niewiadomym 
wieku, ciemne okulary, sprawiała wrażenie niewidomej, 
coś ze sobą szeptały po ukraińsku. Nagle ta młoda odwró-
ciła się o 180 stopniu twarzą do mnie, twarz skurczona, 
zdeterminowana, pyta, gdzie będzie Wawel, odpowiadam 
z miejsca next, bo angielski przyszedł mi automatycznie 
do głowy. Wróciła do dziecka i towarzyszki. Podjeżdżamy 
do Wawelu, tramwaj staje, ale widzę, że one stoją z tym 
wózkiem przy drzwiach, ale nie wysiadają. Podchodzę do 
drzwi i naciskam co trzeba, trzeba nacisnąć, mówię, star-
sza powtarza nacisnąć, drzwi się otwierają, kobiety wycho-
dzą i już na chodniku w bezpiecznym oddaleniu starsza 
odwraca się, odnajduje mnie wzrokiem i mówi Дякую. 
Pomachałem jej ręką.

KACAPY W SZCZECINIE. Podobno kacap to po tu-
recku znaczy rzeźnik. Barbarzyństwo rosyjskich sołdatów 
na Ukrainie przywołuje pamięć „wyzwalania” przez nich 
Polski. To była dzicz, którą doświadczyliśmy już w roku 
1920, choć kwerenda przez historię wskazuje, że prawie 
każde wojenne starcie z nimi przebiegało podobnie, inaczej 
nie umieją, mają to w genach i we krwi. Krew wyzwala 
w nich bestie. Rosja jest wypierdkiem Niemiec, stworzyli 
ją dynastycznie Niemcy, od caratu do bolszewizmu... W 
Szczecinie lat 60. kacapy byli obecni w swoich koszarach, 
to było najbardziej zmilitaryzowane miasto w Polsce. 
Na Pogodnie mieszkaliśmy w kamienicach po wojskach 
Luftwaffe, stąd niedaleko było do koszar zarówno pol-
skich, jak i sowieckich. Używaliśmy tego określenia na po-
dwórku, ale w znaczeniu pogardliwym, więc ukradkiem. 
W sąsiedniej kamienicy na parterze mieszkał cieć, który 

zarządzał okolicą, w 1964 roku był świadkiem rewizji w 
naszym mieszkaniu i aresztowania mojego ojca. Miał 
melinę, gdzie można było kupić bimber. Przychodzili do 
niego wojskowi zawsze we dwóch. Handlował z nimi m.in. 
na wymianę. Chyba to było źródło zaopatrzenia męskiej 
dzieciarni, ale w akcesoria polskie, takie jak  pasy woj-
skowe, pilotki, berety, guziki, nawet orzełki. W to wszystko 
wchodziła starsza młodzież, często powiązana z gangami... 
Ruscy pojawiali się nocami już pijani, aby dopić więcej, 
po wyjściu za pazuchą przytulali butelki, byli uciszani, aby 
się nie rozniosło, ale i tak wszyscy wiedzieli, gdzie w ra-
zie czego  odesłać zbłąkanego sołdata. Kacapy mieli inne 
mundury, byli brudni. Ich koszary były zlokalizowane przy 
ulicy Mickiewicza i Wawrzyniaka, gdy się przejeżdżało 
tramwajem, widać było za murami miejsce, gdzie wyrzu-
cali śmieci, po schodach wchodzili nad wysypisko i z góry 
opróżniali wiadra, w letnie upały roznosił się smród. 

WRAŻLIWI NA SŁOWO. Kobieta i dziecko są najbar-
dziej wrażliwe na słowo. Jest w tym aspekt boski. Wsłuchu-
ją się całościowo, chłoną znaczenie, kontekst, brzmienie, 
intonację. Umieją czytać między słowami, czytają grę słów. 
Pamiętają słowa, znają ich moc, boją się ich. Powołują się 
na nie, wierzą, tęsknią za nimi, pragną je. Taką wrażliwość 
mają też zwykli ludzie, którzy mają czyste serca. 

POŚWIĘCAĆ UWAGĘ. Piękny zwrot. Poświęcać 
uwagę dziecku, żonie, rodzicom... Jakaż w tym obietnica 
empatii. Ale też poświęcać uwagę studiom, wykonywanej 
pracy. Tu zapowiedź solidności. Czasy nie sprzyjają „po-
święcaniu uwagi”, działamy w pośpiechu, na pamięć, byle 
jak, w pościgu za szybkim zyskiem. Etymologia „poświęca-
nia” prowadzi do „światła”. A my coraz bardziej staczamy 
się w stroną cienia.

JAROSŁAW KAJDAŃSKI


