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Grodzice i zbiorniki na Serafie    Życiowe prawidła feng shui
A może obligacje?    Dziki wśród nas    Wyjątkowy punkt

Do końca roku ma zostać zrealizowany kolejny etap zabezpieczenia przeciwpowo-
dziowego Bieżanowa i osiedla Złocień. Wzdłuż Serafy powstanie 2-kilometrowy odci-
nek wodoszczelnych, winylowych grodzic podwyższających brzegi rzeki. Inwestycję 
zrealizuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ze środków przekazanych 
przez Gminę Kraków. Trwają też prace przy budowie czterech zbiorników retencyj-
nych mających chronić południowo-wschodnią część miasta przed podtopieniami.
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Niewielkie na co dzień potoki Malinówka i Serafa po obfi tych opadach deszczu po-
trafi ą zamienić się w rwące rzeki. Nie mieszczą się wówczas w swych korytach, powo-
dując podtopienia na terenie Bieżanowa, Prokocimia i osiedla Złocień. Prowadzone 
od wielu lat inwestycje przeciwpowodziowe – regulacja obu cieków, budowa suchych 
zbiorników retencyjnych, udrażnianie przepustów – sprawiają, że takich przypad-
ków jest mniej, nie dochodzi już do tak dramatycznych powodzi jak przed laty. Na 
poczucie bezpieczeństwa mieszkających w pobliżu Malinówki i Serafy ma też wpływ 
opracowanie i wdrożenie systemu ostrzegania przed zagrożeniem powodziowym.

Wyższe brzegi Serafy
Wśród postulatów zgłaszanych przez mieszkańców zagrożonych terenów było tak-

że podwyższenie brzegów rzeki i poszerzenie jej koryta. Wiele osób deklarowało 
dobrowolne cofnięcie ogrodzenia, by konserwacja potoku była łatwiejsza, by można 
było pomyśleć o zwiększeniu pojemności koryta. Zadanie nie jest łatwe, gdyż Serafa 
i Malinówka przepływają przez tereny silnie zurbanizowane, trudno na nich o więk-
sze inwestycje.

Feng shui to starożytna sztuka planowania przestrzeni 
wywodząca się z  Chin. Zgodnie z  nią uporządkowany 
według pewnych zasad dom, ma wpływ na psychikę 
i  samopoczucie mieszkańców, ale także oddziałuje na 
najważniejsze dziedziny ich życia takie jak praca, związ-
ki, relacje z innymi ludźmi, zarobki czy też zdrowie. Na-
zwa wywodzi się od dwóch słów: wiatr (feng) i woda 
(shui), które odnoszą się do sił nieuchwytnych i niewi-
dzialnych, bo tak naprawdę dobrze zrobione feng shui 
to takie, którego nie widać, a  które działa i  pomaga 
zmienić życie na lepsze.

JAK WIATR I WODA

DZIKI W MIEŚCIE

Problem dotyczy zarówno wielu dzielnic Krakowa, jak 
i innych miast, takich jak Katowice, Warszawa, Poznań 
czy Gdańsk. Z szerokim komentarzem spotkał się między 
innymi na terenie osiedla Kliny (Dzielnica X – Swoszowi-
ce), gdzie przez pewien czas na lokalnym forum niemal 
nie było dnia bez zdjęcia lub wzmianki o kolejnej obec-
ności dzików na ulicach czy w parku. W związku z tym 
6 października 2022 roku w Forcie 52 „Borek” odbyło się 
zebranie w tej sprawie. Głównym organizatorem był zna-
ny aktywista Waldemar Domański, który na Facebooku 
stworzył również dedykowaną grupę o nazwie Kliny-Dziki.

Takie mamy prawo…
Na wspomnianym spotkaniu pojawili się przedstawi-

ciele Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta 
Krakowa,  pogotowia interwencyjnego ds. dzikich 

„Dzik jest dziki, dzik jest zły” – te słowa znamy od 
dzieciństwa i  do dziś u większości z  nas zwierzęta te 
wzbudzają mniejsze lub większe poczucie strachu. Tym-
czasem od jakiegoś czasu możemy je spotkać nie tylko 
w lesie, ale i w okolicy własnego domu.
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Po rozważeniu różnych możliwości zdecydowano się 
na budowę wzdłuż Serafy wodoszczelnych, winylowych 
grodzic. Ich zamontowanie nie wymaga skomplikowa-
nych procedur, wywłaszczania prywatnych działek, a po-
zwala na zwiększenie przepustowości koryta oraz chroni 
przed przesiąkaniem wody w dolnej części wałów.

Wody Polskie zbudowały już za 2 mln zł 420-metrowy 
odcinek na prawym brzegu Serafy, na wysokości osiedla 
Złocień. Aktualnie trwają prace poniżej zbiornika reten-
cyjnego Bieżanów. Powstanie tu łącznie 2 km zabezpie-
czeń o wysokości od 0,5 do 1 m. Koszt inwestycji wynosi 
10 mln zł i zostanie sfi nansowany ze środków przekaza-
nych przez Gminę Kraków.

Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki zawartemu 
11 lutego 2022 r. porozumieniu pomiędzy Gminą Miej-
ską Kraków a Państwowym Gospodarstwem Wodnym 
Wody Polskie, które dotyczyło współfi nansowania zada-
nia. Gmina zobowiązała się również do wsparcia mery-
torycznego oraz technicznego na etapie przygotowania 
inwestycji.

Analizy wskazują, że po zakończeniu budowy wszyst-
kich pięciu zbiorników retencyjnych (łącznie będą miały 

pojemność blisko 400 tys. m3 i zabezpieczą przed powo-
dzią obszar o powierzchni 16,5 tys. hektarów) oraz dzięki 
nowej infrastrukturze możliwe będzie ograniczenie prze-
pływów powodziowych z 27,2 m³/s na wlocie do zbiorni-
ka Bieżanów do 10,4 m³/s poniżej zbiornika.

Powstają kolejne
zbiorniki retencyjne

Jak wspomnieliśmy, cały system ochrony przeciwpo-
wodziowej południowo-wschodniej części Krakowa ma 
się składać z pięciu zbiorników retencyjnych. Jak dotąd 
funkcjonuje tylko jeden, przy kolejnych czterech trwają 
prace.

5 sierpnia br. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 
Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Kra-
kowie podpisało z fi rmą SKANSKA S.A. umowę na bu-
dowę zbiorników Malinówka 1 i Malinówka 2 na potoku 
Malinówka. Prace rozpoczęły się pod koniec września 
i pierwotnie planowano ich zakończenie jeszcze w tym 
roku. Ze względu na niekorzystne warunki atmosferycz-
ne istnieje ryzyko przesunięcia terminu realizacji tej in-
westycji do połowy 2023 r.

Jak nam przekazała pod koniec października Mag-

TRWA UJARZMIANIE SERAFY
Do końca roku ma zostać zrealizowany kolejny etap zabezpieczenia przeciwpowodziowego Bieżanowa i osie-
dla Złocień. Wzdłuż Serafy powstanie 2-kilometrowy odcinek wodoszczelnych, winylowych grodzic podwyż-
szających brzegi rzeki. Inwestycję zrealizuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ze środków 
przekazanych przez Gminę Kraków. Trwają też prace przy budowie czterech zbiorników retencyjnych mają-
cych chronić południowo-wschodnią część miasta przed podtopieniami.

dalena Gala, rzecznik prasowy RZGW w Krakowie, 
zaawansowanie prac na budowie zbiornika Malinówka 
1 oceniane jest na 70%, zrealizowano wszystkie roboty 
żelbetowe na urządzeniu przelewowo–upustowym, ok. 
300 m3 nasypów zapory, przełożono koryto Malinówki. 
Kolejne działania będą związane z pracami ziemnymi 
w rejonie starorzecza potoku Malinówka, montażem 
aparatury kontrolno-pomiarowej oraz budową dróg 
eksploatacyjnych wokół zbiornika.

Prace przy zbiornika Malinówka 2 są mniej więcej 
w połowie. Wykonawca przełożył kanalizację sanitar-
ną i realizuje roboty związane z budową zapór. Prace 
ziemne w czaszy zbiornika uległy spowolnieniu z uwa-
gi na niekorzystne warunki atmosferyczne, intensywne 
i ulewne opady deszczu, które spowodowały wysokie 
nawodnienie gruntu pobieranego z czaszy zbiornika 
i konieczność jego przesuszenia przed wbudowaniem. 
Wkrótce prowadzone będą roboty żelbetowe oraz po-
wstanie nasyp dla drogi eksploatacyjnej.

Powstaje także zbiornik Serafa 2; prace mają się za-
kończyć w lutym 2023 r., jednak i w tym przypadku, z po-
dobnych powodów jak na potoku Malinówka, istnieje ry-
zyko, że potrwają dłużej, do końca I kwartału 2023 roku.

Do tej pory wykonawca wyprofi lował czaszę zbiornika, 
wykonał zaporę boczną oraz żelbetowe urządzenie prze-
lewowo-upustowe, jak również uporządkował i umocnił 
koryto rzeki Serafy powyżej i poniżej wspomnianego 
urządzenia. Kolejnym krokiem będzie budowa zapory 
czołowej, ścianki szczelnej podtrzymującej nasyp kole-
jowy i przesłony hydroizolacyjnej. Powstanie także droga 
technologiczna, wykonane będzie humusowanie czaszy 
zbiornika i zapór oraz zostanie wybudowany automa-

Trzeba powiedzieć stanowcze STOP 
tzw. betonozie, czyli betonowanie każ-

dego skrawka terenu. 
Suma nawet niewielkich działań 

na podwórkach domów, parkingach 
przy blokach czy w innych miejscach 
może ograniczyć ryzyko podtopień.
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tyczny system kontrolno-pomiarowy. Na zakończenie, 
w ramach procedury kompensacji przyrodniczej, na tere-
nie kąpieliska Bagry zostaną nasadzone drzewa i krzewy.

Największe obawy dotyczyły powstania zbiornika 
Malinówka 3. Na szczęście udało się pokonać wszystkie 
przeszkody i w wakacje rozpoczęły się prace także przy 
jego budowie. Zakończenie robót planowane jest na 
sierpień 2023 r., obecnie nie ma zagrożenia dla dotrzy-
mania tego terminu.

Wykonawca jest uprawniony do prowadzenia robót 
budowlanych na wszystkich nieruchomościach objętych 
inwestycją. Jak dotąd zrealizowano część robót przygo-
towawczych, m.in. powstało zaplecze budowy, wycięto 
drzewa i krzewy na terenie zbiornika. W najbliższym 
czasie z czaszy zbiornika zdejmowana będzie warstwa 
humusu i rozpoczną się prace ziemne.

W 2023 r. powstanie urządzenie przelewowo-upusto-
we, czasza zbiornika wraz z zaporą czołową, drogi tech-
nologiczne, ścianka szczelna z grodzic stalowych (na 
prawym brzegu zbiornika), automatyczny system kon-
trolno-pomiarowy. W ramach uzgodnień z mieszkań-
cami i obowiązujących procedur wybudowany zostanie 
plac zabaw dla dzieci, a na terenie składowiska odpadów 
komunalnych Barycz będą nasadzone drzewa i krzewy.

Wartość robót zaplanowanych do wykonania w 2023 r. 
na wszystkich czterech zbiornikach wynosi ok. 16 mln zł.

Wiele zależy od nas
Zmiany klimatyczne sprawiają, że coraz częściej mamy 

do czynienia z bardzo intensywnymi, gwałtownymi opa-
dami. Nierzadko w ciągu kilkunastu minut spada tyle 
deszczu, ile normalnie pojawia się w ciągu miesiąca czy 
dłuższego okresu; olbrzymich mas wody nie jest w sta-
nie przyjąć kanalizacja burzowa ani koryta rzek. W tej 
sytuacji konieczna jest troska o czystość koryt rzek, by 
nic nie utrudniało spływu wód, ale i podwyższanie wałów 
przeciwpowodziowych, budowa grodzic poszerzających 
i podwyższających przestrzeń, w której wody opadowe 
mogą bezpiecznie spłynąć.

Nie bez znaczenia są także działania w zakresie pla-
nowania przestrzennego, tworzenia licznych przestrzeni 
zielonych oraz różnego typu rozwiązań retencyjnych. 
Wszystko po to, by wody opadowe nie spływały błyska-
wicznie do potoków i rzek, lecz miały się gdzie bezpiecz-
nie gromadzić. Trzeba powiedzieć stanowcze STOP tzw. 
betonozie, czyli betonowanie każdego skrawka terenu. 
Suma nawet niewielkich działań na podwórkach domów, 
parkingach przy blokach czy w innych miejscach może 
ograniczyć ryzyko podtopień.

Liczą się też oddolne inicjatywy, włączanie się miesz-
kańców w rozwiązywanie problemów. Przykładem może 

TRWA UJARZMIANIE SERAFY
Do końca roku ma zostać zrealizowany kolejny etap zabezpieczenia przeciwpowodziowego Bieżanowa i osie-
dla Złocień. Wzdłuż Serafy powstanie 2-kilometrowy odcinek wodoszczelnych, winylowych grodzic podwyż-
szających brzegi rzeki. Inwestycję zrealizuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ze środków 
przekazanych przez Gminę Kraków. Trwają też prace przy budowie czterech zbiorników retencyjnych mają-
cych chronić południowo-wschodnią część miasta przed podtopieniami.

Odpowiedzialność społeczna 
to wciąż aktualna kwestia 

zanieczyszczania Serafy, Malinówki 
czy Drwinki wyrzucanymi do nich 

śmieciami, nielegalnymi 
podłączeniami kanalizacyjnymi.

Wielka powódź w Krakowie w 2010 r. 
SERAFA ZALAŁA BIEŻANÓW.

być Stowarzyszenie Bieżanów-Prokocim STOP POWO-
DZI, które zawiązało się w 2021 r. po kolejnych pod-
topieniach. Jak podkreślają jego twórcy, ich celem nie 
jest szukanie winnych, wytykanie błędów, ale pomaga-
nie w szukaniu rozwiązań, mobilizowanie urzędników do 
działania, lobbowanie na rzecz współpracy samorządu, 
administracji państwowej i lokalnej społeczności oraz 
wskazywanie problemów, które mieszkańcy mogą sami 
rozwiązać, choćby kwestia zanieczyszczania Serafy, Ma-
linówki czy Drwinki wyrzucanymi do nich śmieciami, 
nielegalnymi podłączeniami kanalizacyjnymi.

Dotychczasowe działania Stowarzyszenia przyniosły 
konkretne efekty, współpraca wszystkich podmiotów 
odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa prze-
ciwpowodziowego układa się poprawnie. Trzeba mieć 
nadzieję, że w przyszłym roku Serafa i Malinówka fak-
tycznie zostaną w końcu ujarzmione, że większe opady 
deszczu nie będą wywoływały wśród mieszkańców połu-
dniowo-wschodniej części miasta obaw przed kolejnymi 
podtopieniami.

KRZYSZTOF DULIŃSKI

Zdjęcia z materiałów prasowych 
UMK i RZGW W KRAKOWIE

Fot. arch. „W”Fot. arch. „W”
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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

CITO TESTCITO TEST
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

Kompleksowe 
bezgotówkowe usługi pogrzebowe
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Działasz lokalnie? 
Reklamuj się lokalnie! 

Kto się reklamuje, 
ten Klientów zyskuje!
REKLAMA W „WIADOMOŚCIACH”  
e-mail: wiadomosci.krakow@wp.pl
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Prokocim, Prokocim Nowy, Rżąka, Swoszowice, 
Wola Duchacka Wschód i Zachód
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Co z oczu, to z serca
Porządek prowadzi do harmonii, dlatego podstawą 

i pierwszym krokiem do zmian jest uporządkowane 
mieszkanie, także od zepsutych sprzętów czy uszko-
dzonych mebli. Sprzątanie powinno być regularne 
i dokładne. Nie wystarczy tylko poukładać przedmioty, 
które są na wierzchu, ale duże 
znaczenie ma także utrzymanie 
ładu w szafach i szufladach, jak 
również w lodówce w kuchni, czy 
w zapomnianym pawlaczu. Nie 
można pominąć zakurzonych ką-
tów, które wprawdzie ukrywają 
się za meblami, ale mogą bloko-
wać przepływ pozytywnej ener-
gii. Ogólnie mówiąc mieszkanie 
powinno być wysprzątane od 
piwnicy aż po strych, żeby nasza 
przygoda z feng shui odniosła po-
żądany skutek. Na bieżąco trzeba 
się też pozbywać przedmiotów, 
których już nie używamy, np. 
zabawek, ubrań, których nie no-
simy już od dawna, starych gazet, 
kosmetyków, a nawet książek, 
po które wiemy, że już raczej nie 
sięgniemy. Nie chodzi tutaj o wy-
rzucenie tych rzeczy, ale najlepiej 
przekazanie ich komuś, kto poda-
ruje im drugie życie. Warto także 
pilnować, żeby w domu nie było 
zepsutych sprzętów, czy uszko-
dzonych mebli. Wszystkie usterki 
trzeba naprawić, a gdy nie jest 
to już możliwe, wynieść bezuży-
teczny sprzęt na śmietnik. Wy-
rzucamy także suszone i sztuczne 
kwiaty, co może trochę zdziwić 
osoby kierujące się sentymen-
tem. Warto zadbać o sprawną 
instalację i wykończenie domu, 
czyli wyeliminować cieknące krany, urwane listwy, wiszą-
ce przewody, czy nieszczelne okna. Kapiący kran przez 
Chińczyków utożsamiany jest z bezsensowną utratą pie-
niędzy, podobnie i prozaiczna sprawa, tj. nieopuszczona 
deska od sedesu.

O co chodzi z tą energią?
Chi, czyli energia życia, życiowa siła jest bardzo 

ważnym elementem każdego istnienia. Najlepiej, żeby 
krążyła po naszym ciele (i mieszkaniu) swobodnie i bez 
skrępowania, wtedy jesteśmy aktywni, zadowoleni z sie-
bie i życia, mamy sprawny umysł i ciało. Przeciwień-
stwem jej jest energia sha, która “tnie” swobodny prze-

pływ i prowadzi do stagnacji (a metaforycznie śmierci).  
Jej źródłem może być zbyt jaskrawe światło, zagrzybio-
na ściana, zabałaganiony kąt, czyli miejsca, które bez 
znajomości podstaw feng shui są dla nas odpychające 
i staramy się ich nie widzieć. To także sprawy, na które 

JAK WIATR I WODA
Feng shui to starożytna sztuka planowania przestrzeni wywodząca się z Chin. Zgodnie z nią upo-
rządkowany według pewnych zasad dom, ma wpływ na psychikę i samopoczucie mieszkańców, 
ale także oddziałuje na najważniejsze dziedziny ich życia takie jak praca, związki, relacje z in-
nymi ludźmi, zarobki czy też zdrowie. Nazwa wywodzi się od dwóch słów: wiatr (feng) i woda 
(shui), które odnoszą się do sił nieuchwytnych i niewidzialnych, bo tak naprawdę dobrze zro-
bione feng shui to takie, którego nie widać, a które działa i pomaga zmienić życie na lepsze.
Cd. ze str. 1

nie zwracamy uwagi, ale nie są sprawne, np. skrzypiące 
drzwi, zegar bez baterii, odrapane krzesło, brudne okno.

Podstawowymi siłami, które umożliwiają przepływ 
energii chi, jest yin i yang. Pierwsza reprezentuje pier-
wiastek żeński, bierność, spokój, ukojenie, druga jest 
męska, aktywna, silna. Obie się uzupełniają i powinny 
się wzajemnie równoważyć. Te właściwości można też 
wykorzystać przy aranżacji wnętrz. Np. w sypialni po-
winna dominować energia yin, miejsce powinno być od-
powiednio zacienione, pozbawione luster (ewentualnie 
lustra zasłaniamy na czas odpoczynku), a do łóżka powi-
nien być dostęp z obu stron, tak aby przestrzeń kojarzyła 
się z ostoją, a nie przeszkodami. Natomiast energia yang 
bardzo dobrze sprawdzi się w miejscu przeznaczonym 
do pracy, gabinecie lub wyznaczonym do nauki kąciku, 
który powinien być oddzielony od reszty domu. W jego 
centrum znajduje się uporządkowane biurko, najlepiej 
ustawione obok okna, a dominującą kolorystyką powin-
ny być beże i szarości, przełamane dekoracją czy me-

blami w kolorze np. granatu lub czerni, 
które symbolizują strefę kariery.

5 żywiołów
Urządzanie domu zgodnie z feng 

shui to korzystanie także z pomocnej 
siatki bagua, która podzielona jest na 
8 części, z których każda jest przestrze-
nią dla innej sfery życia. Są to kolejno 
takie dziedziny, jak: kariera, wiedza, ro-
dzina i zdrowie, bogactwo, sława, mał-
żeństwo, dzieci, pomocni ludzie. Siatka 
bagua musi być zgodna z kierunkami 
świata, czyli powinna być indywidualnie 
dopasowana do każdego mieszkania, 
także do nas samych. Dla przykładu 
jeżeli chcesz wzmocnić strefę  przypisa-
ną miłości, to nie ma potrzeby wiesza-
nia tam na siłę serc, tylko na przykład 
rozpalenie świecy o zmysłowym, przy-
jemnym dla Ciebie zapachu. Feng shui 
opiera się także na zasadzie 5 żywio-
łów, które mają za zadanie wzmacnia-
nie każdej z tych stref, a są nimi: woda, 
drzewo, ogień, ziemia i metal. 

Przyjazna przestrzeń to taka, w któ-
rej udało się nam uniknąć nadmiaru, 
bo tylko wtedy energia chi będzie mo-
gła swobodnie przepływać. To także 
zwrócenie uwagi, które miejsca czy 
przedmioty przyciągają nas, a które 
obniżają nasz nastrój. Podarowane 
przez kogoś meble, przypadkowo za-
wieszone obrazy, czy wszędzie znaj-
dujące się zegary, które zmuszają nas 
do nieustannego kontrolowania czasu, 

nie oddziałują korzystnie na nikogo. Otaczajmy się tym 
co cieszy nasze oko i sprawia radość i pamiętajmy, że 
porządkowanie życia warto rozpocząć od... uporządko-
wania swojego mieszkania.

PAULINA POLAK



WIADOMOŚCI6 Nr 11 listopad 2022

Chęć ochrony posiadanych pieniędzy przed infl acją 
jest w pełni zrozumiała. Niczego złego nie ma też w dą-
żeniu do ich pomnażania, o ile dzieje się to w sposób 
legalny, zgodny z prawem. Trzeba jednak pamiętać, by 
chęć zysku nie skłaniała do ryzykownych inwestycji, 
korzystania z ofert nieznanych fi rm lub instrumentów 
fi nansowych, których zasady funkcjonowania nie rozu-
miemy. Niezmiennie obowiązuje zasada, że im większy 
potencjalny zysk, tym wyższe ryzyko inwestycyjne, któ-
rego efektem może być utrata części, a nawet całości 
wpłaconego kapitału.

Ciekawym pomysłem na inwestycję może być poży-
czenie pieniędzy państwu. Taka możliwość dostępna jest 
dla każdego, gdyż cena nominalna jednej obligacji deta-
licznej emitowanej przez skarb państwa wynosi zaledwie 
100 zł. Emisje odbywają się cyklicznie, co miesiąc. Na 
rynek trafi ają obligacje o różnym terminie zapadalno-
ści (od 3 miesięcy do 12 lat), ze stałym lub zmiennym 
oprocentowaniem, z odsetkami wypłacanymi w trakcie 
oszczędzania lub w momencie wykupu obligacji. Można 
więc wybrać papiery dopasowane do okresu, w którym 
chcemy inwestować i osobistych preferencji związanych 
z otrzymywaniem zysków.

Zaznaczmy przy tym, że należne odsetki są objęte 
19-procentowym podatkiem od zysków kapitałowych 
(tzw. podatek Belki). Ta informacja może mieć znacze-
nie w kontekście odżywających co pewien czas dyskusji 
o jego likwidacji lub modyfi kacji zasad jego pobierania 
(np. ustalenia kwoty wolnej od podatku). Warto więc 
rozważyć wybór obligacji, w przypadku których odsetki 
zostaną wypłacone dopiero za kilka lat, bo wtedy może 
już nie być tego podatku…

Przyjrzyjmy się aktualnej ofercie obligacji skarbo-
wych.

Kilka zdań teorii
Obligacje to rodzaj dłużnych papierów wartościowych 

poświadczających, że ich emitent (w tym przypadku 
skarb państwa) otrzymał pieniądze od posiadacza obli-
gacji (obligatariusza) i w związku z tym w dniu wykupu 
(termin zapadalności) powinien mu wypłacić wynagro-
dzenie (odsetki) określone w liście emisyjnym. Od razu 
wyjaśnijmy, że oprócz obligacji skarbu państwa emito-
wanych przez państwo istnieją jeszcze papiery gwaranto-
wane przez skarb państwa, których emitentem jest inny 
podmiot, np. Bank Gospodarstwa Krajowego, Polski 
Fundusz Rozwoju.

Celem emisji obligacji skarbu państwa jest pozyskanie 
środków na realizację różnych zadań zapisanych w bu-
dżecie państwa. Im większe są jego wydatki, których 
nie sposób zaspokoić dochodami, tym więcej minister 
fi nansów musi pożyczyć od osób prywatnych (emitując 
obligacje detaliczne) lub inwestorów instytucjonalnych. 
W przypadku tych pierwszych sprzedaż obligacji odbywa 
się za pośrednictwem agentów emisji (o czym za chwi-
lę), a dla tych drugich organizowane są co pewien czas 
przetargi.

Obligacje gwarantowane przez skarb państwa prze-
znaczane są na realizację różnego rodzaju celów spo-
łeczno-gospodarczych, które zostały zlecone przez rząd 
do wykonania przez podmioty emitujące tego typu dłuż-
ne papiery wartościowe.

Obligacje z oprocentowaniem 
powiązanym z infl acją

Jak wspomnieliśmy, obligacje emitowane są na różne 
okresy, obowiązują różne zasady ustalania ich oprocen-
towania. Przyjrzyjmy się tym, przy których wysokość 
wypłacanych odsetek związana jest z poziomem infl acji, 
w tym ze stopą referencyjną NBP wynikającą z decyzji 
Rady Polityki Pieniężnej.

O ten ostatni wskaźnik oparte jest oprocentowanie 
obligacji rocznych (ROR – Roczne Oszczędnościo-
we Referencyjne) i dwuletnich (DOR – Dwuletnie 
Oszczędnościowe Referencyjne). Ich oprocentowanie 
w pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym wynika 
z listu emisyjnego, a w kolejnych z aktualnie obowią-
zującej stopy referencyjnej NBP oraz marży. Wypłata 
odsetek następuje co miesiąc.

Od poziomu infl acji uzależnione jest natomiast opro-
centowanie obligacji 4-letnich (COI – Czteroletnie 
Oszczędnościowe Indeksowane) i 10-letnich (EDO 
– Emerytalne Dziesięcioletnie Oszczędnościowe). Ich 
oprocentowanie w pierwszym rocznym okresie odsetko-
wym wskazane jest w liście emisyjnym, natomiast w ko-
lejnych jest sumą wysokości infl acji i stałej marży, co 
gwarantuje zysk powyżej infl acji 

W przypadku COI odsetki są wypłacane co roku, 
natomiast przy EDO są one corocznie kapitalizowane, 
dzięki czemu w kolejnym roku oprocentowaniem objęta 
jest wyższa kwota, i wypłacane na koniec inwestycji.

Wyjaśnijmy, że sformułowanie gwarantuje zysk po-
wyżej infl acji odnosi się do sytuacji, gdy wzrost cen jest 
na w miarę stałym poziomie. Gwałtownie rosnąca in-
fl acja sprawia, że wysokość oprocentowania przekra-
czająca poziom wzrostu cen na początku kolejnego 
okresu oszczędzania, wkrótce pozostaje w tyle za in-
fl acją. Mimo to i tak gwarantuje posiadaczowi obligacji 
atrakcyjny dochód, gdyż oprocentowanie lokat i kont 
oszczędnościowych na ogół rośnie znacznie wolniej.

Obligacje rodzinne
Szczególnym przypadkiem są obligacje 6-letnie (ROS 

– Rodzinne Oszczędnościowe Sześcioletnie) i 12-letnie 
(ROD – Rodzinne Oszczędnościowe Dwunastoletnie), 
które są dostępne jedynie dla beneficjentów progra-
mu Rodzina 500+. Może je kupić tylko osoba, która 
otrzymuje to świadczenie i tylko za kwotę stanowiącą 
równowartość dotychczas otrzymanych środków (łącznie 
z miesiącem, w którym następuje zakup obligacji).

W pierwszym rocznym okresie odsetkowym obo-
wiązuje oprocentowanie wskazane w liście emisyjnym, 
a w kolejnych wysokość odsetek ustalana jest jako suma 
wysokości infl acji i stałej marży. Po każdym roku od-
setki są kapitalizowane i wypłacane na koniec okresu 
oszczędzania.

Gdzie i jak kupić obligacje skarbowe
Sprzedaż i obsługę obligacji skarbowych prowadzą 

agenci emisji, czyli biura maklerskie PKO BP i Pekao 
SA. W obu przypadkach zakup można rozpocząć na 
stronie www.obligacjeskarbowe.pl, przechodząc do ser-
wisu transakcyjnego wybranego podmiotu przez widocz-

ny w prawym górnym rogu klawisz serwis – logowanie. 
Przy czym w przypadku Biura Maklerskiego PKO BP 
konieczna jest wcześniejsza wizyta w jednej z placówek 
PKO BP i podpisanie umowy o przyjmowanie lub prze-
kazywanie zleceń nabycia i zbycia instrumentów fi nan-
sowych do innego podmiotu w celu ich wykonania (tzw. 
umowa PPZ) oraz dokonanie rejestracji na wspomnia-
nej stronie.

Ci, którzy preferują kontakt bezpośredni muszą się 
udać do jednej z placówek banku PKO BP lub Punktu 
Obsługi Klientów Biura Maklerskiego PKO BP, by tam 
założyć rachunek rejestrowy. Biuro maklerskie Pekao 
SA obsługę stacjonarną będzie prowadziło dopiero od 
stycznia 2023 r., obecnie zakupu obligacji można do-
konać tylko w bankowości internetowej Pekao24 lub 
w aplikacji mobilnej PeoPay.

Istnieje jeszcze jedna opcja kupna obligacji skarbo-
wych: serwis telefoniczny czynny od poniedziałku do 
soboty (z wyjątkiem świąt) w godzinach 8:00 – 20:00. 
W celu sfi nalizowania zakupu należy zadzwonić na nu-
mer telefonu 801 310 210 (płatny według specjalnej ta-
ryfy) lub 81 535 66 55.

Przedterminowy wykup
Choć obligacje skarbowe mają określony termin zapa-

dalności, to istnieje możliwość wcześniejszego odzyska-
nia pieniędzy; można zgłosić chęć zakończenia oszczę-
dzania i otrzymać swoje środki. Istnieją jednak pewne 
ograniczenia w tym względzie. Najwcześniej można to 
zrobić 7 dni po zakupie obligacji, a najpóźniej od kilku-
nastu dni do miesiąca przed datą ich wykupu (zależnie 
od rodzaju obligacji).

Trzeba się przy tym liczyć z koniecznością zapłacenia 
swego rodzaju kary. W zależności od momentu przed-
terminowego wykupu może to być utrata części lub ca-
łości naliczonych odsetek albo opłata w wysokości od 
0,50 zł/obligację do 2 zł/obligację. Szczegółowe zasady 
potrąceń opisane są w liście emisyjnym i przedstawione 
w przejrzysty sposób na wspomnianej stronie poświęco-
nej obligacjom skarbowym.

OBLIGACJE INDEKSOWANE INFLACJĄ – OBLIGACJE INDEKSOWANE INFLACJĄ – 
SPOSÓB NA OCHRONĘ OSZCZĘDNOŚCI?SPOSÓB NA OCHRONĘ OSZCZĘDNOŚCI?

Coraz wyższa infl acja oraz nie nadążające za nią oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych 
sprawiają, że wiele osób rozgląda się za innymi możliwościami pomnażania swoich oszczędności. 
Jednym z pomysłów, które warto wziąć pod uwagę są obligacje skarbowe, których oprocentowanie 
powiązane jest ze stopą referencyjną Narodowego Banku Polskiego lub poziomem wzrostu cen.

A gdyby państwo zbankrutowało?
Choć powyższe pytanie wydaje się dość abstrakcyj-

ne, to nie jest pozbawione sensu. W historii było wiele 
przypadków, gdy państwo nie było w stanie obsługiwać 
swojego zadłużenia, albo aktualny rząd uznawał, że nie 
będzie odpowiadał za długi zaciągnięte przez poprzed-
nie ekipy rządzących. Z tym drugim przypadkiem mamy 
do czynienia na ogół po zakończeniu wojen, przeprowa-
dzeniu rewolucji czy po innych gwałtownych zmianach. 
Wtedy posiadacze obligacji skarbowych faktycznie mogą 
utracić swoje oszczędności.

W przypadku bankructwa państwa obligatariusze 
mają duże szanse na odzyskanie pieniędzy, gdyż obo-
wiązuje zasada, że państwo odpowiada za długi całym 
swoim majątkiem, a realizacja należności wynikających 
z obligacji skarbowych ma pierwszeństwo przed innymi 
zobowiązaniami.

Właśnie dlatego kupno obligacji skarbu państwa 
uznawane jest za jedną z najbezpieczniejszych inwesty-
cji, która na dodatek przynosi często wyższe zyski niż 
depozyty bankowe. Tym, którzy mimo wszystko nie chcą 
samodzielnie kupować obligacji, można wskazać istnie-
nie funduszy inwestycyjnych, które lokują zgromadzone 
środki w dłużne papiery wartościowe. Są wśród nich 
takie, które specjalizują się w obracaniu obligacjami 
skarbu państwa, ale i takie, które inwestują w obliga-
cje komunalne (emitowane przez jednostki samorządu 
terytorialnego) lub obligacje korporacyjne (emitowane 
przez fi rmy). To już jednak temat na osobny artykuł.

KRZYSZTOF DULIŃSKI

Ilustracja ze strony www.obligacjeskarbowe.pl 
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zwierząt, kół łowieckich, policji, straży miejskiej, a przede 
wszystkim mieszkańców osiedla. Ci ostatni właściwie od 
początku podzielili się na trzy frakcje:

- przeciwników dzików, którzy coraz bardziej boją się 
o siebie i swoje rodziny (zwłaszcza dzieci);

- obrońców, twierdzących, że to ludzie wtargnęli na 
terytorium dzików i w związku z tym powinni zaakcep-
tować ich obecność;

- osoby dokarmiające dziki, traktujące je bardziej jak 
zwierzęta domowe.

Pomimo różnego podejścia do omawianej kwestii, 
nikt nie próbował negować faktu istnienia problemu. 
Pani dyrektor Małgorzata Mrugała zaznaczyła, że cho-
ciaż dzik pełni w ekosystemie niezwykle ważną rolę, 
według przeprowadzonej ekspertyzy jego liczebność 
w naszym mieście powinna wynosić około 50 sztuk, 
tymczasem szacunkowo w granicach administracyjnych 
Krakowa dzików mamy obecnie około 2000 (sic!).

Okazało się jednak, iż mimo dobrej woli znalezienie 
rozwiązania wcale nie jest takie proste. Wszystkie zgro-
madzone służby podkreślały, że obowiązujące aktual-
nie przepisy nie pozwalają właściwie na żadne działanie. 
Większość propozycji, które padały z sali, spotykała się 
z odpowiedzią „Niestety, nie da się”. Dowiedzieliśmy 
się, że nie można na przykład:

- likwidować stada z pomocą myśliwych,
- przesiedlać odłowionych dzików do lasów,

DZIKI W MIEŚCIE
„Dzik jest dziki, dzik jest zły” – te słowa znamy od 
dzieciństwa i  do dziś u większości z  nas zwierzęta te 
wzbudzają mniejsze lub większe poczucie strachu. Tym-
czasem od jakiegoś czasu możemy je spotkać nie tylko 
w lesie, ale i w okolicy własnego domu.

Cd. ze str. 1

- podawać środków antykoncepcyjnych czy dokony-
wać kastracji zwierząt,

- czipować dzików, aby było wiadomo, gdzie aktualnie 
przebywają.

Co zatem można? Tak naprawdę niewiele, do dzia-
łania potrzebne są bowiem odpowiednie regulacje na 
poziomie ogólnopolskim, jak na przykład konkret-
ne przepisy zakazujące dokarmiania dzikich zwierząt 
w miastach. Brakuje też procedur określających, kogo 
i kiedy można pociągnąć do odpowiedzialności oraz 
w razie potrzeby zobowiązujących państwo do działania 
w skali całego kraju. 

Nie ulega natomiast wątpliwości, że niedozwolone 
jest dokarmianie dzików, są to bowiem zwierzęta bar-
dzo mądre i jeśli przyzwyczają się, że w jakimś miejscu 
znajdą pożywienie, z pewnością będą tam wracać. Ma to 
znaczenie zwłaszcza, kiedy robi się coraz zimniej i dzi-
kom coraz trudniej jest znaleźć jedzenie na własną rękę.

Bez paniki, ale z respektem
Czy w takim razie mieszkańcy powinni jakoś przy-

gotować się na obecność dzików, aby w przypadku ich 
spotkania nie czuć paraliżującego strachu? Zwierzęta 
te z natury nie są agresywne i nie czując zagrożenia, nie 
powinny same z siebie nikogo zaatakować, jednak za-
wsze lepiej zachować ostrożność. 

Przede wszystkim nie należy dzików, zwłaszcza warchla-
ków, w żaden sposób prowokować czy zaczepiać, najle-
piej w ogóle się do nich nie zbliżać i spokojnie się oddalić. 
Podkreślmy raz jeszcze, że nie należy dokarmiać dzików 
ani zostawiać resztek pożywienia. Warto również zabez-
pieczyć pojemniki na śmieci, szczególnie te organiczne.

Jednak będzie odstrzał
Kilka dni po spotkaniu w Forcie „Borek” w mediach 

pojawiła się informacja, która jednych ucieszyła, innych 
zaś wręcz przeciwnie – do końca 2022 roku w Małopol-

Wydarzenie od wielu lat cieszy się dużym zaintereso-
waniem i sympatią nie tylko lokalnej społeczności, ale 
i mieszkańców całego Krakowa. Targi stanowią również 
świetną atrakcję dla turystów, którzy pragną poznać 
nieco mniej znane, a bardzo ciekawe zakątki naszego 
miasta. 
Świąteczne Targi Rzeczy Wyjątkowych to wyjątkowo 

klimatyczny kiermasz rękodzielniczy, który idealnie 
wpasowuje się w grudniową, przedświąteczną atmosfe-
rę. Nasi Wystawcy mają niepowtarzalną okazję zapre-
zentować swoje rękodzieło, a Goście, którzy zawitają 
na Rynek Podgórski mogą nabyć prezenty, oczywiście 
wyjątkowe.

Współpracujemy z artystami i rzemieślnikami głównie 
z prawobrzeżnego Krakowa, zapewniając wysoki poziom 
artystyczny oferowanych wyrobów. 

Projekt współfi nansowany ze środków Miasta Kraków. Patronat medialny „Wiadomości”

PODGÓRSKIE ŚWIĄTECZNE TARGI 
RZECZY WYJĄTKOWYCH 2022

W dniach 3-4 grudnia 2022 roku, na jeden weekend Rynek Podgórski ponownie zapełni ponad 70 stoisk, głównie 
lokalnych artystów, rzemieślników i drobnych wytwórców. Od 2008 roku Stowarzyszenie PODGORZE.PL organizuje 
Targi Rzeczy Wyjątkowych, początkowo w czerwcu, a od 2016 roku w grudniu, nadając im przedświąteczny charak-
ter. Stworzyliśmy wyjątkowe, cykliczne wydarzenie, które na stałe wrosło w krajobraz Rynku Podgórskiego.

ścią zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych. Zrekon-
struowana z przypadkowo odnalezionych elementów 
jest niczym magiczny wehikuł, który zabiera w podróż 
w czasie, której trudno się oprzeć. Tak jak kiedyś wę-
drowała po jarmarkach Austro-Węgier, dziś nadal 
zachwyca mieszkańców wielu polskich miast, a także 
pojawia się w fi lmach.

Targi to nie tylko okazja do przedświątecznych zaku-
pów, ale także okazja do spotkania i wspólnego biesia-
dowania przy aromatycznej kawie, grzanym winie czy 
ciepłych daniach. Jak co roku strefa gastronomiczna bę-
dzie zróżnicowana, ze szczególnym naciskiem na zdrowe 
jedzenie. Będzie można skosztować słodkich wypieków, 
ciepłych kanapek, zjeść przepyszną rozgrzewającą zupę 
czy zasmakować w pierogach.

Podczas targów zawsze przygotowujemy szereg wy-
darzeń towarzyszących: warsztaty dla dzieci i dorosłych, 
pokazy, spacery z przewodnikami, a także koncerty. 
Oczywiście nie może zabraknąć także wizyty prawdzi-
wego św. Mik ołaja z workiem prezentów!

W ostatnich latach podczas trwania Targów każdego 
dnia Rynek Podgórski odwiedza kilka tysięcy osób.

Poprzednie edycje targów były wspierane fi nansowo 
przez Radę Dzielnicy XIII i Radę Dzielnicy XI, od kilku 
lat wspierane się także przez Urząd Miasta Krakowa.

strona wydarzenia: targi.podgorze.pl
facebook: https://www.facebook.com/madeinpodgorze

Fot. archiwum Paweł Kubisztal

Nasze targi są doskonałą okazją, by spotkać prawdzi-
wych pasjonatów. Każdy z wystawców chętnie opowie 
o swoim rękodziele, niektórzy zaprezentują na żywo 
swoje umiejętności - wykonując biżuterię czy rzeźbiąc 
szachy. Poznanych na targach wystawców, klienci targów 
odwiedzają w ich pracowniach przez cały rok.

Nie zabraknie też stoiska Stowarzyszenia PODGORZE.
PL, gdzie będzie można kupić wyjątkowe podgórskie upo-
minki, takie jak skarpety, kubki, przewodniki i pocztówki, 
a także dowiedzieć się o działaniach stowarzyszenia.

Największą ozdobą i atrakcją, podobnie jak w po-
przednich latach będzie ponad stuletnia wiktoriańska 
karuzela, która zawsze cieszy się ogromną popularno-

sce ma zostać odstrzelonych 919 dzików, z czego 9 w sa-
mym Krakowie. Decyzję tę podjął wojewoda małopol-
ski, a przyczyną jest zwalczanie Afrykańskiego Pomoru 
Świń (ASF), czyli zakaźnej choroby wirusowej świń do-
mowych, świniodzików i dzików. 

O dalszych doniesieniach w tej sprawie, jak również 
o sytuacji „osiedlowej”, będziemy jeszcze z pewnością 
informować na łamach „Wiadomości”.

Tekst: BARBARA BĄCZEK

Fot. z archiwum Ośrodka Rehabilitacji 
Dzikich Zwierząt w Tomaszowicach

ZŁOTA POLSKA JESIEŃ

Fot. arch. „W”Fot. arch. „W”
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się w południowej 
części miasta, nie-
opodal  Kurdwa-
nowa. Ściślej, jest 
on zlokalizowany 
pomiędzy dawny-
mi miejscowościa-
mi: Piaski Wielkie, 
Rżąka i Kosocice. 
Jest to dość niezna-
ne miejsce, a stosunkowo łatwo się tam dostać” - podaje 
portal Podgorze.pl, przypominając, że obecnie w tym 
punkcie ułożone są płytki chodnikowe w formę nie-
wielkiego, kwadratowego placyku, a od tego kwadratu 
odchodzą w cztery strony krawężniki symbolizujące od-
powiednio południk i równoleżnik.
Źródło: „Gazeta Krakowska”, 15 października 2022 r.

fot. Wojciech Matusik; (tytuł od redakcji)

Punkt ten w 2002 roku odnaleźli prof. Ryszard Tade-
usiewicz i dr Leszek Borkowski. W namierzeniu lokali-
zacji pomógł astronom prof. Arkadiusz Góral. - To były 
bardzo zaawansowane technologie jak na tamte czasy - 
wspominał na naszych łamach prof. Tadeusiewicz. Miej-
sce namierzyli za pomocą satelitarnego systemu GPS 
z dokładnością co do jednego centymetra.

“Pięćdziesiąty równoleżnik szerokości geografi cznej 
północnej i dwudziesty południk długości geografi cznej 

w s c h o d n i e j 
krzyżują  s ię 
w Podgórzu, 
jeśli za takie 
przy jmiemy 
ca ły prawo-
brzeżny Kra-
ków.  Punkt 
ten znajduje 
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Od redaktora

Trzy grosze
SYTUACJA. Idę przez osiedle. Jeszcze zielo-

no od sił, od słów, i kroki, i oddech, naprawdę 
– tak sobie kiedyś napisałem i śpiewaliśmy to 
z młodzieńczym zapałem. Teraz jesień życia i jesień 
na dworze (no, dobra, niech będzie, że na polu). 
Nie idę, raczej się posuwam do przodu. Naprzeciw 
mnie nadchodzi młodzieniec, dryblas jakiś, wyglą-
da że uczeń pobliskiej szkoły. Obaj zauważyliśmy 
tę ławkę, a na niej wronę. Chłopak przystanął nie 
przypadkiem, stoi i czeka, obserwuje ptaka, jakby 
go znał. Podszedłem bliżej. – To są  inteligentne 
ptaki – mówię – bardzo mądre. – Wiem – mówi 
chłopak i odwraca się od ławki, idzie dalej swoją 
drogą. Mogłem go dopytać, skąd wie. Zostałem 
przy ławce i przy wronie, która ani myśli odlecieć, 
co więcej, odwróciła się dziobem w moją stronę, 
więc tak patrzymy na siebie vis a vis. Mogłem za-
jrzeć w jej oczy, zagadnąłem „co słychać, jak leci”. 
I na tym zakończyła się ta sytuacja. Aby kogoś 
posłuchać, trzeba przestać mówić – tak sobie po-
myślałem poniewczasie. 

KRUKOWATE. Najpierw usłyszałem rwetes, 
harmider, wyjątkowy rejwach. Podszedłem bliżej. 
Na  trawniku przy chodniku tumult, walka 
na skrzydła i dzioby. Ptaki wzlatują i opadają 
w agresji. Ptasia furia. Wyjątkowe nagromadze-
nie kawek i wron. Biją się nie wiadomo o co. Po 
chwili trochę ucichły, ale walczą, kłócą się dalej. 
Nadchodził gawron, niespiesznie, ale docelowo, 
podskakiwał, aby mieć dodatkową przewagę. 
Ustąpiły mu miejsca i wtedy zobaczyłem, jak on 
wycelował swój klukon w coś na trawniku. Dzi-
ubał to zdecydowanie i ze smakiem. Co to jest? 
Jakiś trup? Ptaki rozpierzchły się każdy w swoją 
stronę, szukając pokarmu w okolicy. Nie wiem 
czemu, ale przypomniało mi się opowiadanie 
Żeromskiego. Krukowate to mądre ptaki, mier-
zone ludzką skalą. 

JEŻYNY. Przez Wolę Duchacką płynie wiele 
potoków, a nad nimi czasem mostek. Gromadka 
dzieci bawi się w miniogródku, nagle odrywają 

Sztuka dobrego druku

www.leyko.pl

ulotki, plakaty, 
książki, katalogi...
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Na skraju Piasków Wielkich, 
Rżąki i Kosocic

WYJĄTKOWY PUNKT
To wyjątkowe miejsce nie tyle w skali stolicy Ma-
łopolski, ale całego kraju. W  południowej części 
Krakowa znajduje się punkt, gdzie równoleżnik 
50 stopni przecina się z  południkiem 20 stopni. 
Jest to jedyny punkt w Polsce (i  jeden z nielicz-
nych w  Europie), gdzie pełna dziesiątka równo-
leżnika przecina się z pełną dziesiątką południka. 
Ten wyjątkowy punkt przed laty namierzyli i do-
kładnie wyznaczyli za pomocą systemów sateli-
tarnych GPS profesorowie z krakowskiej AGH.

Zapraszamy do reklamy 
w świątecznych

 WIADOMOŚCIACH

e−mail: wiadomosci.krakow@wp.pl

kom. 609 124 222

się od grupy i biegną kto pierwszy w zarośla na 
brzegu. Dwie małe dziewczynki, w  tym jedna 
blond z końskim ogonem. Trzecia, starsza za 
nimi. Wpadają w jeżyny i zapada cisza. Skubią 
coś jak sarny. Podchodzę bliżej, bo moja droga 
przez ten mostek. – Co wy tam skubiecie? – py-
tam. Odpowiedziała blondyneczka z pełną buz-
ia: – Jeżyny, niech pan „śplubuje”. – Dziękuję, 
zostawiam dla was. 

JEŻYNY. Przez Wolę Duchacką płynie wiele 
potoków, a nad nimi czasem mostek. Gromad-
ka dzieci bawi się w miniogródku, nagle odry-
wają się od grupy i biegną kto pierwszy w zarośla 
na brzegu. Dwie małe dziewczynki, w tym jedna 
blond z końskim ogonem. Trzecia, starsza za nimi. 
Wpadają w jeżyny i zapada cisza. Skubią coś jak 
sarny. Podchodzę bliżej, bo moja droga przez ten 
mostek. – Co wy tam skubiecie? – pytam. Odpow-
iedziała blondyneczka z pełną buzia: – Jeżyny, 
niech pan „śplubuje”. – Dziękuję, zostawiam dla 
was – odpowiadam z uśmiechem.

MOJE GROBY. W moim mieście rodzinnym 
nie było grobów rodzinnych. Była obcość. Groby 
były i są rozproszone po kraju i na obczyźnie. Dz-
ień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny były więc 
obchodzone symbolicznie spacerem po Cmentarzu 
Centralnym w Szczecinie, jednym z największych 
w Europie, przy ul. Ku Słońcu, zawsze podobała 
mi się ta poetycka nazwa ulicy. Na groby jeźd-
ziliśmy przy innych okazjach, a te, ze względu na 
odległości i brak samochodu, zdarzały się rzadko. 
Zapalaliśmy znicze przy symbolicznym krzyżu w Szc-
zecinie. Dotąd zapalam znicz na każdym cmentarzu. 
Oszczędzano mi też uczestnictwo w pogrzebach, taka 
się zmowa zrobiła, aby nie dokładać mi przykrych 
przeżyć, ponieważ często ocierałem się o śmierć. 
Wyrastałem w oderwaniu od prochów przodków, 
co przyniosło skutki. Niewiele zostało rodzinnych 
pamiątek, tyle co nic. Zbierałem je, ale okazało 
się, że tylko ja przywiązuję do nich sentymentalną 
wagę. W miejsce pustki wprowadziłem wyobrażenia 
i mity. Tym bardziej lgnąłem do tradycji i dziedzictwa 
wspólnoty. Mając taką perspektywę, smutną i pustą 
– wybrałem taką, która dała mi wiarę i siłę, i pogodę 
ducha.  Oparłem się o Krzyż, i poczułem, że On jest. 
A najbliżej Matka Boska. Amen.

JAROSŁAW KAJDAŃSKI


