
dostosowanie „zakopianki” na jej dotychczasowym prze-
biegu do standardów drogi ekspresowej nie jest możliwe. 
Istnieje co najmniej 5 miejsc, gdzie jest po prostu zbyt 
ciasno, by można to było zrobić. Na dodatek prognozy 
wzrostu natężenia ruchu wskazują, że bez wybudowania 
trzeciego pasa ruchu nie można by tu mówić o szybkiej 
jeździe.

Stąd pomysł poprowadzenia trasy S7 zupełnie nowym 
śladem przy równoczesnym modernizowaniu „zakopian-
ki”, budowie bezkolizyjnych skrzyżowań, by poruszanie 
się „starą” drogą było bezpieczniejsze, by była ona w sta-
nie obsłużyć coraz większy ruch lokalny.

Dodajmy, że rezerwa terenowa dla nowej drogi ist-
nieje tylko na terenie gminy Wieliczka, gdzie w planach 
uwzględniono możliwość budowy odcinka między węzłem 
Bieżanów na autostradzie A4 a drogą krajową nr 94.

5 pomysłów w Krakowie
Przedstawienie przez Generalną Dyrekcję Dróg Kra-

jowych i Autostrad pomysłów przebiegu korytarzy no-

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

Nr 06 (317) Rok XXVII Kraków  czerwiec 2022

Cd. na str. 3

REKLAMA

REKLAMA

KONTROWERSJE WOKÓŁ S7 KRAKÓW-MYŚLENICE
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przedstawiła 6 koncepcji przebiegu kory-

tarzy, którymi mogłaby być poprowadzona droga ekspresowa S7 między Krakowem a Myśle-
nicami. Żadna z nich nie zyskała akceptacji społecznej. Krytyka odcinków przebiegających 
przez Kraków była tak duża, że postanowiono zawiesić dalsze prace do czasu wypracowania 
przez stronę społeczną propozycji, która będzie mogła być poddana ocenie projektantów.

Jubileusz 30-lecia 
Spółdzielni Mieszkaniowej Kurdwanów Nowy

PIWONIA I PRACUŚ

O konieczności unowocześnienia drogi krajowej nu-
mer 7 biegnącej z Gdańska przez Warszawę, Radom, 
Kielce, Kraków, Myślenice do Rabki i Chyżnego mówiło 
się przez wiele lat. Powstawały kolejne odcinki, ale nie 
sposób było określić, kiedy cała trasa będzie miała para-
metry trasy ekspresowej i zasłuży na nazwę S7. Obecnie 
wiadomo, że docelowo droga będzie w tym standardzie 
od Gdańska do Rabki, czyli na długości 706 km. Gotowa 
jest już ponad połowa z nich. Ostatnie prace na powstają-
cych odcinkach mają się zakończyć w 2025 r. Wówczas do 
wybudowania pozostanie 25 km na północ od Warszawy 
i kolejne 25 km między Krakowem a Myślenicami.

Wcześniej były inne plany
Dla tego drugiego odcinka dopiero teraz rodzi się kon-

cepcja jego przebiegu. Sytuację utrudnia fakt, że wcze-
śniej raczej myślano o przebudowie obecnej „zakopianki” 
i samorządy rezerwowały na to miejsce w planach zago-
spodarowania przestrzennego, nie tworzono rezerw tere-
nowych pod zupełnie nową drogę. Analizy wykazały, że 

wej trasy S7 to pierwszy etap przygotowywania budowy. 
Wybrane korytarze są punktem wyjścia do opracowania 
wariantów, a ten spośród nich, który zostanie zaakcepto-
wany stanowi punkt wyjścia do przygotowania projektu. 
Wywołało to gorące dyskusje i protesty społeczne. 5 z 6 
koncepcji mówi o początku nowej drogi na południowej 
autostradowej obwodnicy miasta. Jedna propozycja do-
tyczy węzła Łagiewniki, a po dwie węzłów Tuchowska 
(w planach) i Wieliczka. Szósty pomysł to poprowadzenie 
drogi z węzła Bieżanów bezpośrednio na południe.

Wszystkie warianty przebiegające przez Kraków spo-
tkały się z miażdżącą krytyką. Argumenty można podzie-
lić na dwie grupy: komunikacyjne i środowiskowe.

W pierwszej są dane o i tak już teraz olbrzymim na-
tężeniu ruchu między węzłami Opatkowice i Wieliczka, 
przekroczeniach norm hałasu w okolicach ulicy Tuchow-
skiej i norm emisji spalin na stacji pomiarowej przy ul. 
Stojałowskiego oraz szukaniu przez kierowców alternaty-
wy na ulicach przebiegających przez południowe dzielni-
ce miasta, gdy autostrada jest zablokowana. Reasumując, 
wprowadzenie dodatkowego ruchu na tym odcinku, tylko 
spotęguje kłopoty.

W grupie argumentów środowiskowych są te o ko-
nieczności ochrony uzdrowiska Swoszowice (jedynego 
w Polsce uzdrowiska w granicach dużego miasta), zagro-

(Fot. Kaj)Sztuka dobrego druku

www.leyko.pl

ulotki, plakaty, 
książki, katalogi...
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JAK SOCIAL MEDIA ZMIENIAJĄ NASZE ŻYCIE
Jeśli kogoś nie da się znaleźć w mediach społecznościowych, to czy w ogóle istnieje? Takie 

pytanie jeszcze kilka lat temu mogłoby z powodzeniem pojawić się w fi lmie science-fi ction. 
Dziś jednak, zwłaszcza dla najmłodszego pokolenia, nie wydaje się ono wcale tak absurdalne.

Kopalnia wiedzy
Nowy kolega z pracy, chłopak przyjaciółki, spotkany 

przypadkiem znajomy z dawnych lat… Nieważne, o kim 
chcemy dowiedzieć się czegoś więcej, zwykle pierwszym 
miejscem, w którym szukamy informacji, są media spo-
łecznościowe. I najczęściej źródło to nie zawodzi – w za-
leżności od tego, ile dana osoba sama chce udostępnić, 
odwiedzając jej profi l na Facebooku, Twitterze czy Insta-
gramie, możemy poznać między innymi jej wiek, miejsce 
urodzenia i pracy, zainteresowania, poglądy polityczne, 
a nawet zobaczyć, gdzie spędziła ostatni urlop i co jadła 
poprzedniego dnia na obiad. 

Tutaj nasuwa się jednak pytanie, czy będąc z drugiej 
strony tej sytuacji (a nie oszukujmy się, każdego z nas 
na pewno przynajmniej raz „googlowano”), rzeczywiście 
chcemy, aby osoby postronne dowiadywały się szczegółów 
z naszego prywatnego życia? Warto rozważyć chociażby, 
czy potencjalnemu szefowi spodoba się zdjęcie z mocno 
zakrapianej imprezy z naszym udziałem, a miło zapowia-
dającej się znajomości nie zakończy analiza pisanych pod 
wpływem emocji komentarzy?

Sposób (nie tylko) na nudę
Obserwowanie tego, co znajomi wrzucili na Facebooka 

czy Instagrama coraz częściej stanowi również nieodłącz-
ny element dnia codziennego. Jednym z nas towarzyszy 
zamiast gazety przy porannej kawie, innym dla zabicia 
czasu podczas podróży autobusem czy tramwajem. Dla 
niektórych natomiast jest to obowiązkowa rozrywka przed 
zaśnięciem (przeciągająca się niejednokrotnie z pięciu 
minut do co najmniej godziny). Nie ma w tym nic złego, 
o ile głód dostępu do coraz to nowych informacji nie prze-
szkadza w normalnym funkcjonowaniu. Jeśli zaczynamy 
odczuwać dziwny niepokój w związku z brakiem dostę-
pu do Internetu albo zauważamy, że zbytnia aktywność 
w mediach społecznościowych odbija się na naszych obo-
wiązkach zawodowych lub domowych, być może jest to 
oznaka, że dotyka nas FOMO (z angielskiego „Fear of 
Missing Out” – lęk przed przegapieniem, pominięciem 
czegoś). Określenie to, wyrastające powoli na nazwę cho-

roby cywilizacyjnej naszych czasów, zostało użyte przez 
naukowców po raz pierwszy pod koniec XX wieku i coraz 
bardziej przybiera na sile. Więcej na ten temat pisaliśmy 
w poprzednim numerze „Wiadomości”.

Inną niepokojącą kwestią, związaną z korzystaniem 
z mediów społecznościowych, jest fakt, że często wiemy 
z nich więcej o życiu celebrytów czy dalszych, bardziej 
aktywnych w Internecie znajomych, niż o naszych najbliż-
szych, z którymi nie mamy czasu lub ochoty porozmawiać 
„w realu”. Dobrze obrazuje to świąteczna kampania re-
klamowa fi rmy Ikea, zatytułowana „Czy my się znamy?” 
Oryginalny spot został stworzony w języku hiszpańskim, 
ale w serwisie YouTube bez problemu można znaleźć rów-
nież jego polskie tłumaczenie (https://www.youtube.com/
watch?v=Sax_Uq6n6_E).

Potęga „lajków” i komentarzy
Istotnym elementem mediów społecznościowych są tzw. 

lajki oraz komentarze, za pomocą których możemy wyra-
zić swoją opinię dotyczącą publikowanych treści. Bywają 
one mniej lub bardziej przemyślane, jednak dla niektó-
rych osób ich znaczenie jest nie do przecenienia. Wśród 
młodszego pokolenia normą stała się już rywalizacja na 
„lajki”, gdyż posiadanie jak największej ich liczby świadczy 
o popularności i pozytywnym odbiorze przez otoczenie. 
Niejednokrotnie uczestnicy rywalizacji tracą przez nią 
przyjemność z brania aktywnego udziału w wydarzeniach 
takich jak koncerty czy mecze, skupiając całą swoją uwa-
gę na wykonaniu jak najfajniejszych fi lmików lub zdjęć 
(najlepiej w postaci „selfi e”), które następnie będą mogli 
udostępnić znajomym.

Podczas analizy tego zjawiska pojawia się jeszcze py-
tanie, czy kilkaset „lajków” rzeczywiście znaczy więcej 
niż emocjonująca wymiana wrażeń na żywo? Wygląda 
niestety na to, że dla wielu współczesnych użytkowników 
Internetu tak właśnie jest.

Media społecznościowe a biznes
Śledzenie „lajków” i komentarzy odgrywa również istot-

ną rolę w pracy fi rm, posiadających swój profi l w mediach 

społecznościowych. Ten element biznesu z roku na rok 
zyskuje na popularności, a wielu mniejszych przedsiębior-
ców rezygnuje wręcz z prowadzenia własnej strony inter-
netowej, właśnie na rzecz profi lu na Facebooku. Bez trudu 
można znaleźć różnego rodzaju szkolenia dotyczące tej 
tematyki, pojawiły się też specjalne kierunki studiów (np. 
„Media społecznościowe w zarządzaniu” w ofercie Insty-
tutu Przedsiębiorczości Uniwersytetu Jagiellońskiego).

– Media społecznościowe zmieniły specyfikę komuni-
kacji przedsiębiorstw z klientami. Jeśli są efektywnie przez 
nie wykorzystywane, to miejsce komunikacji jednostronnej 
zastępuje dialog, czy wręcz polilog. Ponadto współcześnie 
każde przedsiębiorstwo, które wykorzystuje je dla swoich 
celów, to przedsiębiorstwo medialne, zarządzające mediami 
– swoimi kontami czy stronami w ich obrębie – tworzące 
wartościowe treści w ramach strategii content marketingu 
(marketingu opartego o treści). Zatem działalność każdej 
fi rmy korzystającej z mediów społecznościowych upodobniła 
się w pewnym aspekcie do działalności mediów tradycyjnych, 
takich jak radio, prasa czy telewizja. Efektem tego są nowe 
stanowiska pracy – menedżer mediów społecznościowych 
czy social media manager – tłumaczy Michał Pałasz, na-
uczyciel akademicki w Instytucie Kultury Uniwersytetu 
Jagiellońskiego.

– Media społecznościowe nie tylko ułatwiają kontakt 
z obecnymi klientami, ale również pozwalają na dotarcie 
z produktem czy usługą do nowych, potencjalnych odbior-
ców. To ogromna szansa dla lokalnych fi rm, których budże-
ty na marketing są niewielkie. Istotne jest, aby utrzymywać 
stały kontakt z fanami strony, reagować na pojawiające się 
komentarze, budować relacje i zaangażowanie, publikując 
interesujące treści. Dodatkowo, serwisy takie jak Facebook 
czy Instagram to darmowe źródło ogromnej wiedzy na te-
mat zachowań, zainteresowań i potrzeb odbiorców, dzięki 
której organizacja może lepiej zrozumieć swoich klientów, 
a tym samym dostosować oferowany produkt do ich potrzeb 
– dodaje Aleksandra Bąk, social media specialist w fi rmie 
NETSTEL Software.

* * *
Pojawienie się mediów społecznościowych przyniosło 

ze sobą wiele nowych możliwości, a to z pewnością jesz-
cze nie koniec. I tylko od nas zależy, czy staniemy się ich 
benefi cjentami, czy raczej niewolnikami.

BARBARA BĄCZEK 
archiwum „Wiadomości”
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żeniach dla obszaru ochronnego zbiornika wód podziem-
nych „Bogucice” i cennych przyrodniczo terenów zielo-
nych na terenie Kosocic, Rajska i Soboniowic, które są 
częścią „zielonych płuc Krakowa”. Zwraca się też uwagę, 
że likwidacja zieleni będzie oznaczała mniejsze możliwo-
ści eliminacji zanieczyszczeń i smogu, który od lat jest po-
ważnym problemem Krakowa.

Korytarz społeczny punktem wyjścia
Wobec protestów i krytyki przedstawionych pomysłów, 

GDDKiA postanowiła wstrzymać działania mające na 
celu pozyskanie fi nansowania na prace przygotowawcze 
do czasu wypracowania przez samorządowców i miesz-
kańców tzw. korytarza społecznego. Wytyczne od zarząd-
cy drogi sprowadzają się do ogólnych wskazówek: trasa 
powinna się zaczynać na autostradzie A4 w okolicach 
Krakowa i kończyć na drodze ekspresowej S7 w pobliżu 

węzła Stróża, z uwzględnieniem projektowanej drogi S52, 
z którą miałaby się łączyć w okolicach Głogoczowa.

Wyznaczony korytarz przebiegu trasy byłby punktem 
wyjścia do opracowania wariantów jej lokalizacji, które 
byłyby wskazane w studium techniczno-ekonomiczno-
-środowiskowym powiązanym z decyzjami o uwarunko-
waniach środowiskowych. Przy sprawnym procedowaniu 
dokładny przebieg nowej drogi mógłby być znany za 2-3 
lata, prace rozpoczęłyby się za 6-7 lat, a trasa ekspresowa 
do Myślenic byłaby gotowa za około 10 lat.

Nad koncepcją korytarza społecznego pracuje specjalna 
komisja powołana przez Prezydenta Krakowa Jacka Maj-
chrowskiego. Zasiadają w niej eksperci, przedstawiciele 
wszystkich klubów Rady Miasta Krakowa, samorządowcy 
z dzielnic, przez które miałaby przebiegać nowa droga, 
a także reprezentanci wielu miejskich instytucji (m.in. 
Zarządu Dróg Miasta Krakowa, Zarządu Transportu Pu-
blicznego) oraz wydziałów Urzędu Miasta Krakowa (m.in. 

KONTROWERSJE WOKÓŁ S7 KRAKÓW-MYŚLENICE Kształtowania Środowiska, Gospodarki Komunalnej).
Początkowo GDDKiA oczekiwała, że wypracowanie 

korytarza społecznego zakończy się do końca czerwca. 
Na początku miesiąca czas ten wydłużono do 30 września 
2022 r. W komunikacie na ten temat napisano: „Zależy 
nam, aby przedłożony wariant społeczny, został skonsul-
towany ze środowiskiem naukowym, z osobami mającymi 
wiedzę i doświadczenie w tym obszarze oraz zaopiniowany 
przez wyższą uczelnię”.

Zarządca drogi zdecydował się też na upublicznienie 
pełnego Studium korytarzowego, licząc że ten obszerny 
materiał analityczny, z metodyką założeń i wyliczeń, uwa-
runkowań zewnętrznych, formalno-prawnych, przyczyni 
się do zrozumienia, jak są podejmowane decyzje plani-
styczne i ułatwi przygotowanie propozycji korytarza spo-
łecznego.

Trudny temat
Nie ulega wątpliwości, że wypracowanie pomysłu na 

przebieg nowego odcinka S7, który nie będzie zbyt moc-
no ingerował w otoczenie będzie trudne. Teren między 
Krakowem a Myślenicami jest intensywnie zabudowany, 
pagórkowaty, na dodatek w wielu miejscach cenny przy-
rodniczo, związany z ochroną wód. Byłoby nieco łatwiej, 
gdyby GDDKiA informowała samorządowców, że pracuje 
nad korytarzami przebiegu S7, gdy ci zgłaszali do zaopi-
niowania przygotowywane w swoich gminach miejscowe 
plany zagospodarowania przestrzennego. Takich sygnałów 
nie było.

Trzeba mieć nadzieję, że uda się wskazać możliwy prze-
bieg nowej trasy i po analizie zostanie on zakwalifi kowany 
do dalszych prac przez GDDKiA.

KRZYSZTOF DULIŃSKI

Źródło: GDDKiA

Cd. ze str. 1

Po raz pierwszy budowę drogi ekspresowej na 
odcinku Kraków – Zakopane wskazano w doku-
mentach rządowych już w 1963 r. Od 1996 r. odci-
nek Kraków – Myślenice widnieje w dokumentach 
jako część ciągu drogi ekspresowej S7. Wszyscy są 
zgodni, że droga jest potrzebna, problem w tym, 
którędy ma przebiegać.
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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

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

REKLAMA  w
WIADOMOŚCIACH

RE
KL
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A
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Kompleksowe 
bezgotówkowe usługi pogrzebowe

REKLAMA

Od redaktora

Trzy grosze
KONSULTACJE. Jak słyszę to słowo z przymiotnikiem 

społeczne, to ogarnia mnie śmiech. Konsultacje społecz-
ne to pomysł Unii Europejskiej, wymagany przy realizacji 
społecznych projektów, na które idą społeczne pieniądze, 
a wszystkie pieniądze są społeczne, władza nimi tylko 
dysponuje. Chodzi o obywatelskość pełną gębą, o party-
cypację i udział mieszkańców – że niby jest demokracja 
na całego, że władza nie tylko daje, ale dzieli się władzą. 
Pokracznie to wychodzi i śmiesznie, jak u Barei. Na ogół 
kojarzy się z paraliżem i wzajemnym przeciąganiem. Regu-
lamin konsultacji wymaga, że są trzy etapy. Efekt fi nalny 
jest wypadkową, kompromisem, który muszą podpisać 
wszystkie strony. Potem zaczynają się schody. Bo miesz-
kańcy co innego podpisali, a władze co innego pokazu-
ją w projekcie końcowym, a jeszcze bardziej co innego 
wychodzi finalnie, z braku środków, wykonawców itp., 
a wszystko w oparach procedur, które uświęcają niezbor-
ność i kunktatorstwo władzy. U źródeł konsultacji leżą 
wzajemna nieufność i podejrzliwość. A czego domagają się 
mieszkańcy? Aby miasto było piękne, przyjazne i dogodne 
dla ludzi w nim żyjących. Dziwne, prawda, że władze same 
na to nie wpadną. 

ALE MYŚMY JUŻ TU BYLI... Im bardziej „rozwija 
się” jakiś sklep, tym większe stawia wyzwania. Zmiano-
holizm, czyli wywracanie wszystkiego, aby zmusić do po-
znawania nowego, to metoda marketingowa oparta na 
niby stymulującej deprywacji sensorycznej. Ale w efekcie 
programuje, zmusza do poświęcania uwagi, absorbuje 
umysł i emocje... Miałem zadania zakupowe spisane na 
kartce, dzięki czemu udaje mi się realizować je krok po 
kroku w nowych odsłonach matrixa. Zatrzymałem się 
przed jogurtem bezglutenowym dla żony oraz jogurtem 
greckim fi rmy Mlekovita dla mnie i dla kota. Na moją 
logikę mogłyby być wystawione na jednej półce, przepra-
szam „gablocie lodówkowej”. Już pamiętałem, że nie, że 

będą osobno, każda w innej alejce, w oddaleniu. Znala-
złem tę pierwszą, poświęconą produktom dietetycznym, 
w tym bezglutenowym. Była zaraz za plecami gablot 
z karmami dla zwierząt, w tym dla naszego Milka, gdzie 
torebki z kurczakiem, a te z kurczakiem są dla juniora 
i dla seniora kastrata osobno, kurczak w wersji z grosz-
kiem też był. Smakuje mu to, a walorem tego jest też 
cena. No więc z torebkami dla kota w koszyku, skręcam 
za rogiem w lewo, a tu pani wyładowuje towar z karto-
nów. Kuknąłem na półki i wydawało mi się, że trafi łem 
okiem w bezglutenowe jogurty, a nawet mleko. Tylko ta 
bezglutenowość zadeklarowana jakoś niewyraźnie i bla-
do, nie miałem pewności, a w zakupach celowych dla 
żony lepiej się upewnić. Aby coś wyjąć z gabloty chło-
dziarkowej, trzeba otworzyć drzwi, ale te drzwi otwierał-
bym tuż przy pani i co stanąłbym przed nimi w otępieniu? 
Powiałoby chłodem, a nie wiedziałem, jak pani by na tę 
moją nieoszczędność klimatyczną zareagowała. Zdecy-
dowałem się na „wymianę usług”, ja pani nie będę tu 
stał i przeszkadzał, a pani wskaże mi jogurt. Pani przyjęła 
moją propozycję ze zrozumieniem i empatią, tym bardziej 
że przyozdobiłem ją formami grzecznościowymi. Ucapi-
łem dwa opakowania, a nawet zanurkowałem dalej  po 
mleko bezglutenowe 3,2 proc do kawy, trzeba pamiętać, 
że butelka z nakrętką koloru czerwonego, a nie zielonego 
czy żółtego, ani fi oletowego. Zadowolony z siebie odje-
chałem wózkiem dalej w kierunku chłodni z produktami, 
które chłodni wymagają. Po drodze minąłem kolorowy 
i przykuwający uwagę bazar z owocami i warzywami, 
gdzie wybrałem 3 pomidory malinowe, zwarzyłem ja na 
wadze i ometkowałem cenowo na woreczku. Pomidory 
były nieplanowane i trzeba mi było wrócić na kurs do ga-
blot chodziarkowych. Pamiętałem, że jogurty powinny być 
po lewej stronie, dobrze jest coś robić na pamięć, nie traci 
się czasu i energii. Omiotłem wzrokiem wielopoziomo-
we lady i wzrok mój się zapadł w niewidzeniu, bo przez 
szybkę. Gdzieś tam stoi ten mój grecki z Mlekowity, ale 
gdzie, nie widać. I wtedy stał się cud, tuż obok podjechała 
ta sama pani co była przedtem. Podjechała z jogurtami, 
w tym greckimi, w tym Mlekowity. Uśmiechnąłem się ser-
decznie i jogurt od ręki dostałem, nawet dwa. Wyjeżdża-

jąc z alei natknąłem się na grupkę osób z rozbieganymi 
oczami, w tym facet oraz trzy kobiety. Samcem alfa był 
facet, który z desperacją skwitował ich peregrynacje „ale 
myśmy już tu byli”.

DROGA DO SZKOŁY. Najpierw była droga do przed-
szkola, do którego w pewnym etapie szedłem sam. Mama 
musiała być wcześnie w pracy, więc jechaliśmy dwa przy-
stanki tramwajem, na drugim przystanku wysadzała mnie 
z tramwaju, sama wskakiwała, aby jechać dalej i machała 
mi ręką. Droga była w miarę bezpieczna, z jednym przej-
ściem przez małą ulicę, ale byłem już starszakiem i wie-
działem, jak i ile razy trzeba kręcić głową, aby zauważyć 
czy coś jedzie, a ruchu samochodowego w latach 60. nie 
było za wiele.  Potem droga do podstawówki, którą wy-
brał ojciec, a tam było już przejście przez ruchliwą ulicę 
Mickiewicza. Z tego powodu w pierwszej klasie dokoopto-
wali mnie do dziewczyny, która była odprowadzana przez 
opiekunkę, obciach na całego, krótko to trwało. Większość 
uczniów była z tej drugiej części szczecińskiego Pogodna, 
spotykałem ich po drodze, a potem z niektórymi wraca-
łem po lekcjach. Można powiedzieć, że daleko miałem do 
szkoły. Dlatego nie było problemem wybranie najlepsze-
go liceum, do którego jechałem tramwajem na tzw. most 
akademicki, a stamtąd parkiem do Szóstki, park, jak to 
w Szczecinie, był w miejscu starego cmentarza, wyrosły na 
nim przepiękne drzewa, które szumiały po niemiecku. Za-
częły mieć znaczenie drogi ze szkoły, bo odprowadzanie 
się, zbaczanie z drogi, meandrowanie było na porządku 
dziennym i stanowiło ważny element życia towarzyskiego 
i uczuciowego. Na studia początkowo wybrałem medy-
cynę, na zajęcia dojeżdżałem dwoma tramwajami. Na 
Pomorzanach przy szpitalu też był park, ale nie stanowił 
elementu mojej drogi. Dużo chodziłem, miałem kondy-
cję, potrafi łem przejść tyle, ile przejeżdżałem tramwajem. 
W ten sposób rozładowywałem napięcia. W końcu wyle-
ciałem z rodzinnego gniazda daleko na studia do Krako-
wa, przejeżdżam przez całą Polskę najdłuższą trasą kole-
jową. Kraków schodziłem wzdłuż i wszerz. Stąd miałem 
blisko do Lwowa, który pokochałem jak swoje, chyba tam 
się urodziłem.

JAROSŁAW KAJDAŃSKI
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