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 Wszystko o dworze w Piaskach Wielkich    Moda na zimę 2023
Ciąg dalszy o obligacjach    Polacy mistrzami w speed-ballu
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Do 12 lutego br. w Muzeum Podgórza przy ul. Pow-
stańców Wielkopolskich/Limanowskiego można jeszcze 
obejrzeć wyjątkową wystawę „Stał dwór szlachecki”.

O jej części dotyczącej dworu w Piaskach Wielkich opo-
wiada Ewa Gaj na str. 7.

„STAŁ DWÓR SZLACHECKI” 
W PIASKACH WIELKICH

Podkrakowski, „kresowy” dwór przy ul. Podedworze 
w Piaskach Wielkich. Fot. archiwum „W”

Na przełomie listopada i grudnia 2022 r. większość 
kibiców żyła odbywającym się w Katarze piłkarskim 
mundialem. Tymczasem miesiąc wcześniej, w ostatni 
weekend października, Polacy odnieśli sukces w zupeł-
nie innej dyscyplinie – po raz pierwszy w historii zostali 
mistrzami świata w speed-ballu!

W dniach 29-30 października 2022 r., podczas od-
bywających się we francuskim Puttelange aux Lacs Mi-
strzostw Świata w Speed-ballu, reprezentanci Polski wy-
walczyli trzynaście medali, w tym osiem złotych. Zajęli tym 
samym pierwsze miejsce w klasyfi kacji generalnej, przeła-
mując hegemonię Egiptu, który do tej pory nieustannie 
w mistrzostwach wygrywał. Warto dodać, że wśród meda-
listów dominowali zawodnicy z Krakowa i Myślenic.

To również speed-balliści z tych miast okazali się naj-
lepsi podczas Klubowych Mistrzostw Polski, rozgrywa-
nych w dniach 10-11 grudnia 2022 r. w Krakowie. W kla-
syfi kacji do 14. roku życia zdecydowanie wygrali juniorzy 
z Krakowa, natomiast  w kategorii OPEN (bez ograniczeń 
wiekowych) Speed-ball KRK z Krakowa oraz Speed-Ball 
Sportownia z Myślenic wywalczyły dokładnie tyle samo 
punktów, zajmując ex aequo pierwsze miejsce. Zgroma-
dzeni w hali Uniwersytetu Ekonomicznego kibice mieli 
natomiast wyjątkową okazję zobaczyć na żywo, jak wyglą-
da speed-ball, także w wykonaniu mistrzów świata.

Treningi odbywają się w dużej mierze w południo-
wych dzielnicach Krakowa (Prokocim, Bieżanów, Kur-
dwanów), stąd też pochodzą medaliści ostatnich mi-
strzostw świata – Martyna Dudek, Karol Nowakowski, 
Aleksandra Dudek, Wiktoria Stafi ej, Tymoteusz Żarski. 

SPEED-BALL – SPORT 
POLSKICH MISTRZÓW ŚWIATA

Cd. na str. 3
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Dziękujemy za życzenia
Wszystkim serdecznie odwzajemniamy życzenia, jakie 

otrzymaliśmy (pocztą tradycyjną, mailową i sms-ową) 
z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

REDAKCJA „WIADOMOŚCI”

XXVIII lat Wiadomości
Szanowni Państwo, weszliśmy w 28. rok wydawa-

nia naszego miesięcznika. To swoisty rekord na rynku 
prasy lokalnej. Jest to pismo niezależne, bezpłatne 
dzięki temu, że zamieszczamy ogłoszenia i reklamy. 
Koszty wydawania gazety, w tym głównie druku 
wzrosły tak, jak wszystko. Mimo to działamy nadal 
i staramy się zachować poziom merytoryczny, dzięki 

czemu otrzymujecie Państwo do rąk informacje, któ-
rych nie znajdziecie w takim zakresie gdzie indziej. 

Życzymy Państwu w tym roku zdrowia, pogody 
ducha, spokoju i poczucia bezpieczeństwa. Bądźmy 
zawsze dobrej myśli!

Redakcja „Wiadomości”
www.wiadomoscipodgorze.pl

SZUKAJĄC SPOSOBU 
NA POMNAŻANIE OSZCZĘDNOŚCI

Oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych nie 
nadąża za infl acją. Inwestycja w akcje, gra na giełdzie papie-
rów wartościowych przez wiele osób postrzegana jest jako 
wielce ryzykowna. Mimo to decydują się na inwestowanie 
w znacznie mniej przewidywalne kryptowaluty albo dość 
tajemnicze instrumenty fi nansowe. Przed podjęciem każdej 
decyzji inwestycyjnej trzeba mieć choć podstawową wiedzę 
na temat produktu, z którego chcemy skorzystać.

Poszukującym sposobów na ochronę swoich oszczęd-
ności przed infl acją, przedstawiliśmy w listopadzie obligacje 
skarbowe. Rozważania na ich temat zakończyliśmy stwier-
dzeniem, że istnieją także inne rodzaje obligacji oraz działają 
fundusze inwestycyjne zajmujące się lokowaniem pieniędzy 
w tego typu instrumenty fi nansowe. Przyjrzyjmy się różnym 
rodzajom dłużnych papierów wartościowych, zwracając 
uwagę na związane z nimi ryzyko inwestycyjne, bezpieczeń-
stwo środków powierzonych funduszom inwestycyjnym.

Podstawowe informacje o obligacjach
Przypomnijmy, że nabycie obligacji oznacza, iż po-

życzyliśmy pieniądze ich emitentowi, w związku z czym 
w dniu wykupu (termin zapadalności) powinien on nam 
wypłacić wynagrodzenie (na ogół odsetki) określone 
w liście emisyjnym. Taki układ jest korzystny dla obu stron: 
emitent może pozyskać szybciej, i na ogół taniej niż poży-
czając w banku, pieniądze na sfi nansowanie swoich potrzeb 
czy zamierzeń, natomiast nabywca obligacji (obligatariusz) 
otrzymuje odsetki przeważnie wyższe niż te oferowane 
przez banki na lokatach czy kontach oszczędnościowych.

W terminie zapadalności można odebrać kapitał wraz 
z należnymi odsetkami i zakończyć oszczędzanie lub zdecy-
dować się na nabycie obligacji z nowej emisji (tzw. rolowanie 
obligacji), które często są sprzedawane z pewnym rabatem.

Wcześniej obligacje można sprzedać na rynku wtórnym 
(w drodze umowy cywilno-prawnej lub transakcji giełdowej 
jeśli papiery są notowane na giełdzie) lub przedstawić je do 
przedterminowego wykupu (gdy prospekt emisyjny przewi-
duje taką opcję). W tym drugim przypadku często wiąże się to 
z utratą części lub całości odsetek albo specjalnymi opłatami.

Sprzedaż obligacji odbywa się przez  agentów/organiza-
torów emisji. W przypadku papierów emitowanych przez 
skarb państwa są nimi biura maklerskie PKO BP i Pekao SA. 

Obligacje korporacyjne 
– sposób na rozwój

Sposobów na sfi nansowanie potrzeb rozwojowych przez 
fi rmy jest bardzo wiele, wśród nich emisja obligacji zwanych 
korporacyjnymi. Podmiot myślący o ich wyemitowaniu musi 
się do tego starannie przygotować, gdyż nie będzie ocenia-
ny przez wąski zespół bankowych analityków kredytowych, 
ale szerokie grono potencjalnych inwestorów. Konieczne jest 
więc, by w prospekcie emisyjnym znalazły się rzetelne analizy 
opłacalności przedsięwzięcia uwzględniające konkurencję, 
podaż i popyt na rynku i wiele innych czynników. Informacje 
muszą przekonać inwestorów, że nabycie obligacji będzie dla 
nich korzystne i nie będzie się wiązało z ryzykiem utraty ka-
pitału. Proponowane wynagrodzenie jest przeważnie wyższe 
niż oprocentowanie lokat terminowych (korzyść dla inwesto-
rów), ale niższe od kosztów zaciągnięcia kredytu inwestycyj-
nego na podobną kwotę w banku (korzyść dla fi rmy).

Decydując się na emisję obligacji, właściciele fi rmy 
mogą pozyskać potrzebny kapitał, nie ryzykując, że utracą 
nad nią kontrolę do czego może dojść w przypadku emisji 
akcji i nabycia przez kogoś ich pakietu większościowego.

Obligacje komunalne – samorządy 
też potrzebują pieniędzy

Potrzeby pożyczkowe występują też w jednostkach sa-
morządu terytorialnego, dlatego gminy, powiaty czy woje-

wództwa (albo ich związki), także emitują swoje obligacje, 
nazywane komunalnymi bądź municypalnymi. Pozyskane 
dzięki nim środki wykorzystywane są na sfi nansowanie 
działań leżących w kompetencji danego szczebla samorzą-
du, w tym na wkład własny w przedsięwzięcia realizowane 
ze środków unijnych. Przy tego typu obligacjach zabezpie-
czeniem zwrotu pożyczonych pieniędzy jest cały majątek 
samorządu.

Warunkiem emisji obligacji komunalnych jest podjęcie 
stosownej uchwały przez radnych i określenie w niej na co 
zostaną przeznaczone pieniądze oraz skąd będą pochodziły 
środki na wypłatę odsetek. Konieczne jest też pozyskanie opi-
nii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Wskazanie przez RIO 
na możliwe kłopoty ze spłatą zadłużenia nie wstrzymuje emi-
sji, ale z rzutuje na zainteresowanie nią przez obligatariuszy.

Organizacją emisji zajmuje się wybrany bank, formal-
ności są krótsze i mniej wymagające niż przy zaciąganiu kre-
dytu w ramach procedury zamówień publicznych. Na doda-
tek sfi nansowanie przedsięwzięcia może się odbyć w ramach 
kilku transz uruchamianych stopniowo, w miarę postępu 
prac, co przekłada się na niższe koszty niż przy kredycie.

Dodajmy, że przy obligacjach komunalnych wynagro-
dzenie dla obligatariuszy nie musi mieć formy gotówkowej. 
Może być zwolnieniem lokalnych podatków czy opłat, do-
puszczeniem posiadacza obligacji do lokalnych inicjatyw na 
preferencyjnych warunkach.

Obligacje hipoteczne
Choć obligacje same w sobie należą do dość bezpiecz-

nych instrumentów fi nansowych, to są wśród nich i takie, 
które są dodatkowo zabezpieczone na rzeczach lub pra-
wach, których właścicielem jest emitent. Należą do nich 
m.in. obligacje hipoteczne, w przypadku których interesy 
inwestorów dodatkowo zabezpiecza wpis do księgi wieczy-
stej nieruchomości należącej do emitenta, którym najczę-
ściej jest bank hipoteczny specjalizujący się w fi nansowaniu 
nieruchomości.

Emisja obligacji hipotecznych pozwala pozyskać środ-
ki na udzielanie kredytów hipotecznych, które mogą być 
oferowane na atrakcyjniejszych warunkach, gdyż zebranie 
w ten sposób kapitału jest tańsze i mniej pracochłonne od 
gromadzenia depozytów. Obligatariusze co prawda otrzy-
mują niższe odsetki od tych, jakie mogliby uzyskać inwe-
stując pieniądze w inny sposób, ale za to ich środki są do-
datkowo zabezpieczone hipoteką. Wpis do księgi wieczystej 
precyzyjnie określa jaka seria obligacji jest zabezpieczona 
daną nieruchomością. Można więc porównać wielkość 
emisji z operatem szacunkowym (wycena nieruchomości) 
i tym samym określić „jakość” zabezpieczenia.

Obligacje wieczyste
Obligacje wieczyste, zwane konsolami, są spełnieniem 

marzeń o inwestycji, która będzie nieustannie przynosiła 
zysk, nie wiążąc się przy tym z dużym ryzykiem utraty kapi-

tału. Niestety są one rzadko emitowane i trudnodostępne dla 
przeciętnego inwestora. W ich przypadku nie ma określone-
go terminu zapadalności, istnieje tylko obowiązek wypłaca-
nia co pewien czas ich posiadaczom tzw. renty wieczystej.

Niewielka popularność obligacji wieczystych wśród 
emitentów wynika z faktu, że ze względu na długi czas in-
westycji i związaną z tym nieprzewidywalność zachowań 
na rynkach fi nansowych, obligatariusze oczekują korzyst-
niejszych warunków od tych związanych z innymi instru-
mentami fi nansowymi. W związku z tym emisja obligacji 
wieczystych jest nieopłacalna dla emitentów, którzy wolą 
emitować krótkoterminowe papiery dłużne.

Fundusze inwestycyjne i IKE obligacje
Nie zawsze trzeba samodzielnie kupować obligacje, 

bliżej interesować się rynkiem fi nansowym, śledzić zacho-
dzące na nim zmiany. Zgromadzone oszczędności można 
powierzyć specjalistycznym funduszom inwestycyjnym, 
które zrobią to za nas.

Zarządzający funduszami starają się tak dobrać zestaw 
papierów wartościowych w swoim portfelu, by przyniósł 
on jak największe zyski, a przy tym nie generował dużego 
ryzyka. Ma to szczególne znaczenie w przypadku funduszy 
inwestujących w obligacje korporacyjne, gdzie jest duża 
możliwość bankructwa emitenta. Dlatego przed zakupem 
każdy z nich jest bardzo dokładnie sprawdzany, oceniane 
jest ryzyko, że nie wywiążę się ze swoich zobowiązań wo-
bec obligatariuszy. Ponadto obowiązuje zasada, że kupuje 
się obligacje podmiotów z różnych branż, zróżnicowanej 
wielkości i o różnorodnej strategii rozwoju.

Specyfi czną formą inwestycji jest skorzystanie z IKE 
Obligacje, czy formy oszczędzania na emeryturę w ramach 
Indywidualnego Konta Emerytalnego oferowanego tylko 
przez PKO BP. Korzystając z niego można inwestować je-
dynie w wybrane obligacje skarbowe, które w swoich listach 
emisyjnych mają stosowną adnotację ministra fi nansów.

Rozpoczynając oszczędzanie, należy określić jakie ob-
ligacje i w jakich proporcjach chcemy kupować. Późniejsze 
wpłaty podlegają identycznym regułom jak wpłaty na „ty-
powe” IKE. W tym przypadku odsetki związane z obliga-
cjami nie są wypłacane lecz od razu ponownie inwestowane 
w nowe papiery, według zasad ustalonych przy zakładaniu 
rachunku.

Sięgnięcie po pieniądze z IKE Obligacje także jest moż-
liwe według ogólnych zasad dotyczących IKE. Można to 
zrobić w dowolnym momencie, licząc się z poniesieniem 
opłat określonych w przepisach, lub po spełnieniu wymo-
gów ustawowych określających przejście na emeryturę. 
W przypadku śmierci właściciela IKE Obligacje pieniądze 
trafi ają do osób przez niego wskazanych lub podlegają stan-
dardowym zasadom dziedziczenia.

Rady dla inwestorów
Nabycie obligacji komunalnych przez przeciętnego in-

westora nie jest łatwe, gdyż emisje mają na ogół charakter 
niepubliczny, są adresowane do konkretnych podmiotów, 
które są zapraszane do ich nabycia (np. banków, funduszy 
inwestycyjnych, fi rm ubezpieczeniowych). Na dodatek cena 
jednej obligacji rzadko bywa niższa niż 10 000 zł. Możliwość 
kupna tego typu papierów pojawia się, gdy zostaną one wpro-
wadzone na rynek Catalyst na Giełdzie Papierów Wartościo-
wych. Obrót nimi jest jednak niewielki, więc jeśli nawet uda 
się je kupić, to trzeba się liczyć z kłopotami z ich sprzedażą.

Znacznie łatwiej kupić obligacje korporacyjne, przy 
czym nie bezpośrednio, lecz powierzając oszczędności spe-
cjalizującym się w inwestowaniu w nie funduszom inwe-
stycyjnym. Fakt, że w składzie „koszyka” danego funduszu 
znajdują się obligacje bardzo różnorodnych fi rm sprawia, 
że jeśli nawet jedna z nich będzie miała kłopoty z wywiąza-
niem się z zobowiązań, to nie wpłynie to znacząco na wyni-
ki całego funduszu.

Podkreślmy raz jeszcze, że nie mając odpowiedniej 
wiedzy i czasu na śledzenie rynków fi nansowych, lepiej jest 
powierzyć oszczędności legalnie działającym funduszom 
inwestycyjnym. To, czy wybierzemy te specjalizujące się 
w inwestowaniu w bezpieczne obligacje skarbowe czy te, 
lokujące środki w bardziej ryzykowne obligacje, np. kor-
poracyjne, zależy od naszej skłonności do ryzyka, długości 
zakładanego okresu inwestycji oraz tego, jak dużą część 
naszych oszczędności stanowią inwestowane środki. War-
to dzielić pieniądze między różne instrumenty fi nansowe 
zgodnie z zasadą, że nie trzyma się wszystkich jajek w jed-
nym koszyku. Dywersyfi kacja (zróżnicowanie) inwestycji 
pozwoli uniknąć kłopotów i rozczarowań, gdy jedna z in-
westycji nie przyniesie spodziewanych zysków.

KRZYSZTOF DULIŃSKI

W listopadowym numerze (www.wiadomoscipodgorze.pl) zamieściliśmy 
tekst o obligacjach, obiecując że wrócimy do tego tematu.
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SPEED-BALL – SPORT POLSKICH MISTRZÓW ŚWIATA
Na przełomie listopada i grudnia 2022 r. większość kibiców żyła odbywającym się 
w Katarze piłkarskim mundialem. Tymczasem miesiąc wcześniej, w ostatni week-
end października, Polacy odnieśli sukces w zupełnie innej dyscyplinie – po raz 
pierwszy w historii zostali mistrzami świata w speed-ballu!

Na czym polega ten sport, jak można zacząć treningi 
oraz w czym tkwi tajemnica sukcesu polskich zawodni-
ków opowiedział nam PRZEMYSŁAW WOLAN – pre-
zes Federacji Speed-ball Polska.

Z Egiptu do Polski
Speed-ball powstał w latach siedemdziesiątych XX 

wieku w Egipcie, jako trening koordynacji i refl eksu 
tenisistów. Szybko jednak stał się odrębną dyscypliną, 
a jego popularność na całym świecie rośnie z roku na 
rok. W Polsce pojawił się w 2014 roku, właśnie za sprawą 
Przemysława Wolana, który spędził rok w Egipcie, pra-
cując jako animator sportowy w jednym z nadmorskich 
hoteli. – Któregoś dnia w hotelu zobaczyłem statyw, nie 
wiedziałem, co to jest, więc zapytałem miejscowych, a na-
stępnie poszukałem informacji w Internecie – na stronach 
anglojęzycznych, ponieważ w Polsce nikt jeszcze o tym nie 
słyszał. Okazało się, że istnieje międzynarodowa federacja, 
z siedzibą w Kairze, a w speed-ball ludzie grają na całym 
świecie – w Europie, Afryce i Azji. Zainteresowałem się 
mocniej tematem, skontaktowałem z międzynarodową fe-
deracją i z jej pomocą zacząłem działać – wspomina.

W lutym 2014 roku jako jednoosobowa reprezen-
tacja Polski brał udział w mistrzostwach świata w Ku-
wejcie. Co prawda przegrał wówczas wszystkie mecze, 
ale nawiązał wiele znajomości, które zaprocentowały 
w przyszłości, umożliwiając chociażby organizację obo-
zów z udziałem najlepszych zawodników na świecie.

Obecnie dyscyplina ta zdobywa w naszym kraju co-
raz większą popularność. Pojawiło się zainteresowanie 
mediów, sponsorów, speed-ball znajduje też swoje miej-
sce w szkołach oraz ośrodkach wypoczynkowych obok 
stołu do ping-ponga czy piłkarzyków.

Solo, w sztafecie, singlu i deblu
Co zatem kryje się pod nazwą „speed-ball”? Jest to 

sport z wykorzystaniem rakietek i piłeczki, od innych 
sportów z rakietkami różniący się tym, że piłka znajduje 
się na uwięzi, czyli na statywie. Statyw ma wysokość 1,70 
metra, a na jego szczycie, na półtorametrowej żyłce, 
przymocowana jest piłeczka wielkości tenisowej, z takiej 
samej gumy, która krąży wokół statywu. Wyróżniamy 
kilka konkurencji:

– Super solo – gra indywidualna na czas. Chodzi 
w niej o to, aby odbić piłkę jak najwięcej razy w ciągu 
4 minut. Gra się najpierw przez minutę prawą ręką, po-
tem kolejno lewą, dwoma forehandami i dwoma back-
handami. Aktualny rekordzista Polski w ciągu 4 minut 
był w stanie odbić piłkę 509 razy!

– Solo-Relay – sztafeta, w której cztery osoby (dwie kobie-
ty i dwóch mężczyzn) grają po sobie, każda przez pół minuty.

– Gra singlowa – jeden na jednego. Zasada jest tu-
taj następująca: jeden zawodnik odbija piłeczkę tak, aby 
kręciła się wokół statywu, a przeciwnik, znajdujący się 

po drugiej stronie kortu, ma za zadanie odbić piłkę tak, 
aby zmienić kierunek jej obrotu wokół statywu. Punkt 
zdobywa się, kiedy piłeczka mija przeciwnika dwa razy 
i nie jest on w stanie jej odbić. Gra toczy się do dziesię-
ciu punktów, do dwóch wygranych setów.

– Gra deblowa – zasady są takie same jak w singlu, 
z tym że gra się dwóch na dwóch. Jest to konkurencja 
najbardziej widowiskowa, ponieważ wszystko dzieje się 
bardzo szybko, co robi ogromne wrażenie.

Zachęcamy do obejrzenia, jak wygląda gra – na 
przykład na ofi cjalnej stronie Federacji Speed-Ball Pol-
ska (https://speed-ball.pl/) lub na profi lu Speed-Ball 
Polska w mediach społecznościowych.

Od dzieci do seniorów
Rekreacyjnie w speed-ball może zagrać każdy, a ja-

kie predyspozycje są potrzebne, aby trenować bardziej 
profesjonalnie? – Na pewno koordynacja i refl eks. Przy-
daje się też siła fi zyczna, szybkość oraz umiejętność spraw-
nego podejmowania decyzji, ponieważ każdą piłkę można 
odebrać na różne sposoby, w zależności od tego, co robi 
przeciwnik, i zawodnik musi potrafi ć błyskawicznie podej-
mować dobre decyzje – wyjaśnia Przemysław Wolan.

kładnie tyle samo punktów, zajmując ex aequo pierwsze 
miejsce. Zgromadzeni w hali Uniwersytetu Ekonomicz-
nego kibice mieli natomiast wyjątkową okazję zobaczyć 
na żywo, jak wygląda speed-ball, także w wykonaniu mi-
strzów świata.

W czym tkwi zatem tajemnica sukcesu? – To bardzo 
trudne pytanie – mówi Przemysław Wolan. – Na pewno 
pomógł fakt, że w Polsce istnieje kilka klubów, które ze 
sobą rywalizują. Dodatkowo w ciągu ostatnich lat moc-
no ewoluował sposób trenowania, od zwykłego odbijania 
do podejścia bardziej profesjonalnego, dostosowanego do 
konkretnego zawodnika – jest trening motoryczny, tech-
niczny, wytrzymałościowy, a w razie potrzeby również men-
talny. Robimy też wideoanalizy – oglądamy, jak zawodnicy 
grają, analizujemy, jakie popełniają błędy i jak się tych 
błędów pozbyć. Trzeba zaznaczyć, że nasi zawodnicy to 
prawdziwi pasjonaci – było to widać zwłaszcza w wakacje, 
kiedy trenowaliśmy codziennie wieczorami lub popołu-
dniami, a oni oprócz tego ćwiczyli jeszcze na własną rękę. 
Ale jak ktoś chce osiągnąć taki sukces, to musi się poważ-
nie zaangażować, inaczej się nie da.

Co dalej?
Skoro mistrzostwo świata już jest, jakie dalsze wy-

zwania czekają polskich speed-ballistów oraz federację? 
– Walczyć o utrzymanie, to z pewnością, rozwijać się. Je-
śli chodzi o zawodników, trzeba robić swoje, grać i zrobić 
wszystko, żeby nie oddać tytułu. Ja natomiast chciałbym, 
żeby sukces, który udało się wywalczyć we Francji, pomógł 
nam wyskalować ten sport szerzej, żeby zainteresowało się 
nim więcej osób, bo nie da się ukryć, że cały czas jest to 
dyscyplina niszowa – mówi prezes federacji. Przyznaje, 
że ma już kilka pomysłów na rozwój, na razie nie chce 
jednak zdradzać szczegółów.

Trzymamy zatem kciuki za dalsze sukcesy, o których 
naszych czytelników z przyjemnością będziemy na bie-
żąco informować.

Tekst: BARBARA BĄCZEK

Zdjęcia: Arkadiusz Żak – Federacja Speed-ball Polska

Swoich sił w tej dyscyplinie próbują różne grupy 
wiekowe – od dzieci, przez młodzież i dorosłych, aż 
po grupy seniorskie, rozgrywane są nawet Mistrzostwa 
Polski Seniorów. Treningi odbywają się w dużej mie-
rze w południowych dzielnicach Krakowa (Prokocim, 
Bieżanów, Kurdwanów), stąd też pochodzą medaliści 
ostatnich mistrzostw świata – Martyna Dudek, Karol 
Nowakowski, Aleksandra Dudek, Wiktoria Stafi ej, Ty-
moteusz Żarski. Aby rozpocząć przygodę ze speed-bal-
lem, wystarczy skontaktować się z federacją i wyrazić za-
interesowanie treningami – kontakt znajduje się na stro-
nie internetowej. Nie trzeba posiadać żadnego sprzętu, 
wystarczy strój sportowy i dobre chęci.

Historyczne mistrzostwo świata 
W dniach 29-30 października 2022 r., podczas od-

bywających się we francuskim Puttelange aux Lacs Mi-
strzostw Świata w Speed-ballu, reprezentanci Polski wy-
walczyli trzynaście medali, w tym osiem złotych. Zajęli 
tym samym pierwsze miejsce w klasyfi kacji generalnej, 
przełamując hegemonię Egiptu, który do tej pory nie-
ustannie w mistrzostwach wygrywał. Warto dodać, że 
wśród medalistów dominowali zawodnicy z Krakowa 
i Myślenic.

To również speed-balliści z tych miast okazali się 
najlepsi podczas Klubowych Mistrzostw Polski, rozgry-
wanych w dniach 10-11 grudnia 2022 r. w Krakowie. 
W klasyfi kacji do 14. roku życia zdecydowanie wygrali 
juniorzy z Krakowa, natomiast  w kategorii OPEN (bez 
ograniczeń wiekowych) Speed-ball KRK z Krakowa 
oraz Speed-Ball Sportownia z Myślenic wywalczyły do-

PODGÓRSKIE 
KOLĘDOWANIE

Po 2-letniej pandemicznej przerwie, na Rynku Pod-
górskim odbyło się kolejne Podgórskie Kolędowanie.
Tym razem wspólnie z mieszkańcami zaśpiewał Pod górski 
Chór Symfonia, który działa przy parafi i Redemptorystów 
i który nawiązuje do tradycji działającego kiedyś chó-
ru o tej samej nazwie. Kolędowanie zaczęło się w święto 
Trzech Króli o godzinie 19.15, po mszy w kościele św. Jó-
zefa. Organizatorzy zapewnili śpiewniki oraz świece, ale 
uczestnicy przynieśli też swoje, posługiwali się aplikacjami 
w smartfonach.. Było mnóstwo rodzin z dziećmi, które zo-
stały obdarowane łakociami. Świątecznie rozświetlony Ry-
nek Podgórski i roznoszący się śpiew kolędników tworzył 
niepowtarzalną atmosferę. Nie przeszkodził nawet deszcz, 
a kolędnicy przedłużali śpiewanie poza przewidziany czas.

Podziękowanie i brawa dla organizatorów: Stowa-
rzyszenie PODGORZE.PL, Podgórski Chór Symfonia 
i Parafi a św. Józefa.
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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

Miejsce na Twoją reklamę
Zadzwoń!

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
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Od redaktora

Trzy grosze
SCHIZOFRENIA PO KRAKOSKU. „Walcymy o jesce 
cystse powietse” - tak można złośliwie sparafrazować hasła 
antysmogowe, którymi przechwala się każda władza, od 
gminnej, wojewódzkiej po państwową. Hasło infantylne na 
całego. Tak jak dziecinne są działania wszelakich „alar-
mów”, przypominają walkę o czystą planetę, sprzątanie 
świata, ochronę wód i ocieplenie klimatu itd. itp. Za tymi 
szlachetnymi hasłami idzie polityka i ci, którzy robią na 
tym interesy. Za emocjami idzie zimna kalkulacja. Ekolo-
gię podszyto ideologią, pod którą można podpiąć wszystko, 
co akurat pasuje, co jest głośne i nośne, co jest na topie. 
Na tym się wygrywa kampanie i sprawuje władzę. Mówić 
jedno, robić drugie. Jedni producenci chcą wyeliminować 
drugich i robią to za wszelką cenę, podsuwając zlecone ba-
dania i statystyki. Z drugiej strony trwa w najlepsze dewelo-
perska betonoza, bez składu, bez ładu (nie mówiąc o este-
tyce). której skutkiem jest zaduszanie miasta i blokowanie 
kanałów wentylacyjnych. Im więcej zabudowy, tym więcej 
motoryzacji, co generuje dodatkowe skutki smogowe. Wy-
cinaniu starej zieleni towarzyszy nasadzanie młodej. Gdy 
jedni dążą do czystego powietrza w miastach (najlepiej 
pachnącego lasem, łąką i kwiatami), drudzy wydają de-
cyzje o wylewaniu betonu (bo „nie mają innego wyjścia”). 
Gdzie tu zgodność i spójność? Nie ma – jest rozszczepie-
nie, hipokryzja i udawanie. I tak to się w kółko kręci. Liczy 
się zysk, za wszelką cenę. 
DROBNIAKI. Dawno temu organizowałem je, gdy zastęp-
czo pomagałem żonie w jej sklepiku w Kossakówce. Sze-
dłem do kiosku Ruchu i do kiosku warzywno-owocowego 
przy przystanku koło Jubilata i tam przy okazji zakupów 
„zapodawałem” banknot, który zmuszał do wydania mi 
sporej ilości bilonu, zwanego też pieniądzem zdawko-
wym. Trzeba było być przygotowanym na przyjęcie swo-
jego klienta, tak aby chciał wrócić. Niewyobrażalne było, 
aby obcesowo wysyłać klienta za róg, aby rozmienił swoje 
pieniądze... Czasy mamy takie, że pieniądz niestety traci 
na wartości. Na zakupy zabiera się coraz więcej „grubych” 
i dostaje z tego coraz więcej drobnych. Coraz częściej pła-
ci się kartą, ale ja lubię dotykowy pieniądz. Grube mam 
w portfelu, drobne trzymam w portmonetce, choć ostatnio 
i grube mam w tej ostatniej, aby zminimalizować manew-
rowanie rękami po ubraniu. Od jakiegoś czasu, coraz 
częściej panie za ladą proszą mnie o drobne, czyli koń-

cówkę. Nie mówię nie, bo zawsze te drobniaki są. Ale gdy 
jest ciemno, trudno mi dokładnie wybrać te groszaki. Aby 
uzbroić daną panią w cierpliwość, zaczynałem gadać aneg-
dotę o tym, ile kosztuje wyprodukowanie 1 grosza, że 5 gro-
szy, kiedyś panie nie wiedziały. Teraz już wiedzą, także to, 
że te końcówki dalej są w obiegu ze względu na działalność 
marketingową, gdzie ogłasza się końcówki cen w rodzaju 
4,99 zł. Kiedyś przy wydawaniu mi reszty zostawiałem ten 
1 grosz „na szczęście”, ale na szczęście przestałem to robić, 
aby nie być śmiesznym. Częste proszenie mnie o drobne 
trochę mnie zastanowiło, że widocznie wyglądam jak ten, 
który ma ich sporo. Teraz wysypuję te drobniaki na dłoń 
i proszę, aby pani je sobie odliczyła. Pani w piekarni na 
mój widok cieszy się i zachęca: „no to wysypuj pan ten 
ciężar”. Odpowiadam: „chętnie, będę trochę lżejszy”.
AŻ TAK. Deszcz leje jak z cebra, a tu trzeba iść z torbą 
na pocztę, aby wysłać egzemplarze obowiązkowe gazety, 
co jest obowiązkiem wydawcy, Robię to dwa razy w roku. 
Na poczcie jeden facet przy okienku i jedna pani z boku, 
położyła kopertę na ladzie i do kogoś dzwoni. Jestem za 
tą panią. Mówi do słuchawki, aby jej podać adres, coś 
przerywa, nie mogą się dogadać, przyślij mi adres sms-em, 
kończy rozmowę. Przepuszcza mnie w kolejce, bo jej spra-
wa trochę potrwa. Witam się z panią na poczcie, znam 
je wszystkie, wychwalam ich pracę. Wypakowuję koperty 
z gazetami, do tego opieczętowany spis bibliotek, aby było 
potwierdzenie dla mnie i dla pani, bo przesyłka jest darmo-
wa. Zanosi się na dłuższą czynność. Tuż za mną staje pani 
z kopertą, wpisuje adres z telefonu. To tylko jeden znaczek. 
Mówię, proszę, niech pani wejdzie, bo w końcu była pani 
przede mną. Ucieszyła się. Zagadałem, co, mąż zawalił 
z adresem, nie córka, i dodała od siebie, a mąż nie żyje od 
12 lat i jest mi z tym dobrze. Aż tak, pytam z niedowierza-
niem, aż tak, pani potwierdza z przekonaniem.
SNY. Na ogół nie pamiętam co mi się śniło albo pamiętam 
i zaraz zapominam, zapominaniu snu sprzyja spojrzenie 
w okno, ja mam widok na szafę i biurko. Ostatnio mam 
sny, które przez ich wyrazistość zapamiętuję, staram się 
zapamiętać, aby opowiedzieć żonie, która słucha z zain-
teresowaniem, bo sama ma sny niezwykłe. Pierwszy sen 
bardzo poprawił mi nastrój, wstałem z pogodą ducha 
na tarczy, drugi mnie wymęczył i pogonił. Piękny sen to 
wycieczka z grupą znajomych i dzieci. Wychodzimy do 
miejscowości gdzieś na uboczu, dawna świetność, ruiny 
małego zamku, ale bardzo to wszystko zadbane aż miło. 
Ludzie życzliwi i serdeczni, może kresowi. Rozglądam się 
po dziedzińcu, przecież to idealne miejsce na jakieś impre-
zy, nawet ambitne inscenizacje plenerowe. Jestem w swoim 
żywiole, bo tę myśl przekazuję gospodarzowi tej zagubionej 

w lesie mieściny, włodarz zacny, przyjmuje moją ideę z nie-
dowierzaniem i dumą. Dzieci i towarzystwo rozchodzą się 
po okolicy, a tam coraz więcej dowodów na kultywowanie 
lokalnej tradycji i pamięci, są nawet tablice informacyjne. 
Stoję na przestrzał przez korytarze, to mury bez dachów, 
na końcu widzę przechodzące stadko saren, jedna z nich 
przystanęła i zwróciła głowę, co dało mi siłę... Drugi sen to 
jakieś zdarzenia związane z motoryzacją. Były dwa gangi, 
jeden prowadzony przez Niemca von Dekla, drugi przez 
Rosjanina Kołpaka. Ja pomiędzy nimi chowam się pod 
maską samochodu i próbuję ujść z życiem. 
POKOLENIE BEZDOTYKOWE. Dotyk to pierwszy 
i najważniejszy zmysł człowieka. Jest nim pierwszy dotyk 
matki, pierwsze słowo, pierwszy obraz. Ludzie pragną się 
dotykać, bo to jest przekaz uczuć i łącznik ze światem. 
To podstawowa więź międzyludzka. Proces jej eliminacji 
trwał od lat. Im bardziej nie możemy tego fi zycznie od-
czuć, tym silniejszych wymagamy surogatów. A te nam 
podsuwają producenci coraz bardziej „realnych” gadże-
tów.  W miejsce między człowiekiem a człowiekiem weszła 
technologia, konsumpcja i polityka. Pandemia to wszyst-
ko przyspieszyła, ukróciła dotyk w imię walki o zdrowie 
i życie. Wprowadzono  izolacje, kwarantanny i lockdow-
ny. Posłużyły do tego manipulacje medialne i fala paniki 
(„człowiek człowiekowi wirusem”), przez co świat stał 
się zwichrowany emocjonalnie. Przed pandemią były 
informacje o depopulacji, wysokich kosztach świadczeń 
społecznych, starzejących się, bezproduktywnych osobach 
starszych i chorych. Pandemia wyszła temu naprzeciw, 
a także przyspieszyła takie zjawiska jak smartfonoholizm 
i cyfryzacja, które w skali globalnej odsuwają człowieka 
od człowieka, skazują na bezdotykowość, w miejsce któ-
rej wprowadza się, tu paradoks, procedury i urządzenia, 
które imitują kontakty, jak ekran komórki czy komputera. 
Wymagany walor to wmówiona nam wygoda, komfort, hi-
giena i bezpieczeństwo. Zamiast dotyku, mem, fi lmik albo 
selfi e. Wszystko zdalnie. Uzależnienie od tego na skalę 
masową wskazują na to, że to jednak nie wystarcza, że je-
steśmy anonimowi w wirtualnym tłumie, że to nie zastąpi 
prawdziwego dotyku. A może już tego nie potrzebujemy? 
Dokąd zmierzamy?
IDIOKRACJA. Media społecznościowe, fora wirtualne 
schlebiają narcyzom i kreują takie postawy, a przy okazji 
wyciągają o nas informacje. Sami na siebie donosimy - 
płacą nam w lajkach. Czasy idiokracji! 
PEŁNYM ZDANIEM. Zasłyszane przy furcie. - Niech bę-
dzie pochwalony! - Kto niech będzie pochwalony? - Niech 
będzie pochwalony Jezus Chrystus! - Amen. 

JAROSŁAW KAJDAŃSKI

Park Duchacki w ostatnim dniu roku 2022

Fot. (Kaj)Fot. (Kaj)
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GDZIE SĄ NASZE KRESY?

PORZĄDKOWANIE TRADYCJI

Józef Piłsudski mawiał, że Polska jest jak obwarza-
nek: pełna treści na kresach i pusta w środku. Gdzie są 
Kresy? Nie sposób znaleźć ich na mapie, nawet w atlasie 
historycznym. W wielu Polakach słowo „kresy” nadal 
jednak budzi silne wzruszenia i wspomnienia.

Starsi Polacy pojmują w lot o co chodzi. Dla młodszych 
i dla cudzoziemców wcale nie jest to takie oczywiste. Ar-
chaiczne już słowo „kres” oznacza koniec. „Kresy” w licz-
bie mnogiej, pisane dużą literą, są skrótowym określeniem 
kilku krain geografi cznych znajdujących się na wschód od 
obecnego terytorium Polski. W szerszym znaczeniu jest to 
teren pogranicza geografi cznego i kulturowego.

Chociaż można mówić również o polskich Kresach Za-
chodnich czy Południowych, to najsilniej wbiły się w trady-
cję i kulturę Kresy Wschodnie. Były to ziemie rozległe i bo-
gate: nie przypadkiem korzenie najmożniejszych polskich 
rodów tkwią w Kresach. Tu znajdowały się majątki Radzi-
wiłłów, Sapiehów, Wiśniowieckich i Potockich. Tu kształto-
wała się polska szlachecka mitologia, polski rycerz walczył 
z Tatarami, Turkami i Kozakami. To ze wschodu najeżdżały 
na Polskę tatarskie armie. Tam zaczynała się – według kry-
teriów ówczesnej Europy – dzicz, zagrażająca nie tylko Pol-
sce, ale i całej europejskiej tożsamości. Do tej tradycji sięgał 
Henryk Sienkiewicz, wykorzystując motywy kresowe w pi-
sanych za czasów, gdy Polski nie było na mapie, powieściach 
„ku pokrzepieniu serc”. Jak silna jest dziś wykreowana przez 
niego legenda kresowych obrońców, świadczy niebywała 
popularność fi lmu „Ogniem i mieczem”.

Po 1795 roku Kresy stały się pojęciem historycznym, 
określającym obszar zaboru rosyjskiego, czyli Litwę i Ruś. 
W drugiej połowie XIX wieku problematyka Kresów jako 
zagadnienie polityczne zeszła na drugi plan. Ostatecznym 
końcem realnych Kresów jest wrzesień 1939 roku, kiedy za-

jął je – sprzymierzony wówczas z hitlerowskimi Niemcami 
– ZSRR. Po II wojnie światowej z Kresów repatriowano [po-
winno być „przesiedlono – dop. red.] w granice dzisiejszej 
Polski ponad 2 mln osób. Wielu nie chciało opuszczać ziemi 
przodków, mieszkali przez dziesięciolecia w ZSRR. Po roz-
padzie tego imperium oni, ich dzieci i wnuki żyją na Litwie, 
Ukrainie, Białorusi, część wywieziono do Kazachstanu. To 
jedyne skupiska Polaków za granicą, których nie obejmuje 
pojęcie „Polonii zagranicznej”, określające polską emigrację. 
To nie oni odeszli z Polski, to Polska od nich odeszła.

Im bardziej Kresy były obszarem historycznie straco-
nym, tym silniejsza stawała się ich legenda w literaturze. 
To poeta Wincenty Pol jako pierwszy użył słowa Kresy 
w latach pięćdziesiątych XIX wieku. „Mitologizacja Kresów 
następowała w literaturze w dwóch kierunkach” – pisze 
w książce pt. „Kresy” Jacek Kolbuszewski. Pierwszym była 
mitologizacja krajobrazu, drugim – zainteresowanie ludo-
wością i folklorem. Literatura i sztuka wyłaniały z Kresów 
to, co najlepsze. Żyjący na Litwie i czerpiący inspirację z li-
tewskiego folkloru Adam Mickiewicz wprowadził do po-
ezji tajemnicze jeziora, mateczniki i głusze. Z jego „Ballad 
i romansów” pamiętamy Świteź i groźne, wypełnione rusał-
kami leśne ostępy. Do literatury wtargnęły rzeki z Wilejką, 
Bugiem i Niemnem. Eliza Orzeszkowa tak opisywała doli-
nę Niemna: „pękate grusze, stare, krzywe wierzby i samot-
ne, słupiaste topole, nad brzegami rzeki wzgórza, łąki i lasy, 
od czasu do czasu dworki”. Na mapie Kresów pojawiły się 
wyraźne, mistyczne miejsca: Ostra Brama w Wilnie, Lwów, 
zaporoskie porohy. Te widoki odnajdziemy też u bardziej 
współczesnych: „na wieży drewniane koguciki” w obrazie 
piszącego w kresowym niemal Lublinie Józefa Czechowi-
cza, w „Rojstach” Tadeusza Konwickiego czy u Czesława 
Miłosza. Jego dolina Issy to „kraj jezior, surowość północy, 

ziemia piaszczysta i kamienista, lasy, którymi można po-
dróżować nie nużąc oczu.”

Bez Kresów nie byłoby polskiego romantyzmu z jego 
ludowością i fascynacją balladami litewskimi i białoruski-
mi, muzyki Stanisława Moniuszki, obrazów Jana Stanisław-
skiego i innych, podejmujących kresową tematykę malarzy. 
To dzięki nim Kresy z czasem stały się „błogosławioną do-
liną”. Idealizowano je. Tam miał się naprawdę realizować 
ideał prawdziwej Polski, tam kwitły prawdziwe wartości. 
Kresy miały szczególny czar – przypominały złoty wiek, 
czasy, gdy Rzeczpospolita rosła w siłę, kiedy – jako jedyny 
kraj w Europie – miała obieralnego monarchę, a szlachta 
stanowiła znaczny odsetek społeczeństwa. Dzięki pamięci 
o Kresach Polska istniała symbolicznie, choć nie istniała 
realnie. Nakreślony przez Adama Mickiewicza w „Panu 
Tadeuszu” obraz odchodzącej bezpowrotnie w przeszłość 
szlacheckiej krainy najpełniej opisywał tęsknotę za prze-
szłością. Nie tylko tych, którzy tęsknili na emigracji za Kre-
sami, ale po prostu za Polską.

Dziś sentymenty historyczne dawno się już wypaliły. 
Dla wielu Kresy są przede wszystkim ziemiami Rzeczypo-
spolitej Obojga Narodów, obszarem „polskiej swoistości”. 
Mówi się o nim z nostalgią charakterystyczną dla narodu, 
któremu zmieniały się granice. Tak samo myślą o Mazurach 
i Warmii Niemcy. Dla wielu jest to tylko pojęcie geografi cz-
ne: nieokreślona terytorialnie przestrzeń, na której rozciągał 
się dawniej szlachecki etos i polska kultura. Znaczna część 
historycznych Kresów to obszary niepodległych państw: 
Białorusi, Litwy i Ukrainy. Dziś żyją własnym życiem, któ-
rego rytm jest podobny do rytmu życia pogranicznych ob-
szarów Polski, zamieszkałych również przez Białorusinów, 
Ukraińców, Litwinów i Łemków. Wielokulturowość tych 
terenów to namiastka dawnych Kresów. Krzysztof Czyżew-
ski, który w Sejnach kieruje fundacją „Pogranicze – sztuk, 
kultury narodów”, mówi, że jest to miejsce nieprzypadkowe, 
bo zbiegają się tam szlaki różnych kultur. Pogranicze łączy 
je tak, jak łączyło przed wiekami. Podobną „kresową” at-
mosferę odnajdziemy w okolicach Wilna, Grodna i Lwowa.

Ale jest jeszcze innym wymiar Kresów. Są dwa rodzaje 
ojczyzn: ideologiczna i osobista – prywatna. Profesor Stefan 
Ossowski zauważył, że stosunek do ojczyzny prywatnej jest 
wzbogacony przez wiarę, że z tym właśnie ojczystym śro-
dowiskiem jest się związanym w szczególny sposób. Można 
to uzasadniać argumentując, że poznawało się świat wła-
śnie na tej ziemi, lub tym, iż jest się w nią wrośniętym po-
przez przodków, którzy tu się rodzili i umierali. Każdy z nas 
nosi w sobie pragnienie posiadania azylu, swojej własnej 
Arkadii. Najczęściej jest to kraina dzieciństwa. Ten czas na-
sze zmysły pamiętają najbardziej intensywnie. Drzemie też 
w nas pragnienie dotknięcia czegoś konkretnego: drzewa, 
pod którym biegaliśmy w dzieciństwie, rzeki, w której się 
kąpaliśmy, ukojenia oczu swojskim krajobrazem.

Każdy naród ma swoje peryferia i miejsca magiczne – 
tym są właśnie dla Polski Kresy. Ale są też nasze prywatne 
kresy, niekiedy do nich podobne przez sentymenty, krajo-
braz, nastroje. I stąd może niezwykła moc kresowego cza-
ru, działającego na wiele osób, nawet ma tych, którzy się 
stamtąd nie wywodzą i nigdy tam nie byli.

(Artykuł ten, zatytułowany „Kraina końca”, ukazał 
się w dwutygodniku polonijnym „Gwiazda Polarna”. 
Zmiana tytułu od redakcji)

Czy w znaczeniu lokalnym też można mówić o Kre-
sach? Czy takimi Kresami dla centrum Krakowa są np. 
Bronowice, Nowa Huta, Bieżanów, Płaszów, Wola Duchac-
ka, Piaski Wielkie i Kurdwanów? Czy podobną – kultu-
rotwórczą, patriotyczną i sentymentalną – rolę spełniały? 
Czy spełniają nadal? A może błędem jest takie uogólnia-
nie? Jak oddzielić ziarna od plew?

Może nostalgiczna, „dziecinna” tęsknota za Kresami, 
za przeszłością, czyli tym, czego nie ma, spowodowała nie-
dorozwój innych naszych cech? Na przykład zachowania 
równowagi pomiędzy marzeniem-ideą a ich realizacją. Czy 
przegadane legendy o Kresach (z wieszczym duchem Wer-
nyhory) nie były naszym przysłowiowym „słomianym za-
pałem”, pijackim, usypiającym „chocholim tańcem” z „We-
sela” Stanisława Wyspiańskiego? Dlaczego większej roli nie 
spełnia dotąd w naszej narodowej hagiografi i „niekresowe” 
Powstanie Wielkopolskie z 1918 roku, jako jedyne zwycię-
skie powstanie narodowe, czy także skuteczne powstania 
śląskie? Dlaczego niepodległość roku 1918 przypisywana 
jest tylko kresowiakowi Józefowi Piłsudskiemu, gdy rów-
nie doniosłą rolę w wywalczeniu niepodległości dla Polski 
odegrali na arenie międzynarodowej Ignacy Paderewski 
i Roman Dmowski? [to się na szczęście już zmienia, ojco-

Mity i stereotypy

stwo Niepodległości przypisuje się także Wojciechowi Kor-
fantemu i Ignacemu Daszyńskiemu – przyp. red.]

Podobnych przykładów i wydarzeń nie brakuje w naszym 
historycznym kalendarzu, ale (jakby na zamówienie zaborców, 
włącznie z komunistycznym) zostały odsunięte w niepamięć 
albo przynajmniej na drugi i bardzo daleki plan. Naszą patrio-
tyczną legendę wypełniło głównie świętowanie klęsk, porywów 
nieudanych, choć bez umiaru heroicznych. Tak jakby liczy-
ła się liczba ofi ar, a nie skuteczność zrywu. Ile w tym zaklętej 
głupoty i fałszu! Jakiż porażający efekt psychologiczny! Czy nie 
przekłada się to do dziś choćby w udawanym patriotyzmie czy 
fałszywej, instrumentalnej religijności, stających w sprzeczności 
z polityczną, wyborczą i codzienną praktyką.

Jak to jest, że arkadyjskie, sielankowe, heroiczne, utra-
cone Kresy miały jednocześnie przeciwstawną konotację. 
W okresie międzywojennym Kresy, czyli obszar między 
Wilnem a Lwowem, były przecież traktowane pobłażliwie 
i lekceważąco jako Polska B. W podobny sposób traktowa-
no po 1945 roku polską ludność przesiedleńczą zza Buga. 
Dzisiaj także wschodnie rejony Polski pod każdym wzglę-
dem są traktowane po macoszemu. 

Pozostałością po systemach totalitarnych jest stołecz-
nocentryzm, który do dziś pokutuje warszawocentryzmem, 

krzywdzącym wszystko to, co jest w tzw. terenie, choćby to 
była Zielona Góra, Szczecin, Olsztyn, Lublin, Tarnów czy 
Rzeszów. Przykładem imprezy organizowane przez war-
szawskie ekipy w jakimś tam Mrągowie, Opolu czy Sopo-
tach. Czy podział na bogatą pod każdym względem Północ 
i biedne Południe lub jak w naszym przypadku Zachód 
i Wschód – jest czymś naturalnym i uzasadnionym? Jak 
uporządkować ten interpretacyjny i stereotypowy chaos, 
jak zasypać rozziew między ckliwym sentymentalizmem 
a pogardliwą praktyką? 

W tym miejscu przypomnijmy, że sam Kraków budo-
wany był (i tak jest do tej pory) w mniejszym stopniu przez 
krakusów, co głównie przez elity napływowe, często z Kre-
sów wschodnich. Czy ma to jakieś znaczenie? Czy istnieje 
tego świadomość?

Stawiamy sobie i Państwu te pytania, tak w wymiarze 
ogólnym, jak i lokalnym. Może ktoś zechce się w tej sprawie 
wypowiedzieć?

Na mapie historycznej Krakowa „Wiadomości” są 
poniekąd pismem „kresowym”. Chcemy by tak nas ko-
jarzono w najlepszym tego słowa znaczeniu. Przypomi-
namy bowiem, że Kurdwanów, Wola Duchacka, Piaski 
Wielkie, Rżąka i Kozłówka, a także Prokocim, Bieżanów, 
Swoszowice, Rżąka, wraz z wieloma innymi podkra-
kowskimi miejscowościami – stały się częścią Krakowa 
dopiero z dniem 28 maja 1941 roku na skutek admini-
stracyjnego dekretu władz hitlerowskich. Pamiętajmy też, 
że Podgórze, założone na prawym brzegu Wisły przez 

Cd. na str. 7

Podkrakowski, „kresowy” dwór przy ul. Podedworze w Piaskach Wielkich. Fot. arch. „W”.
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Cd. ze str. 1
Czy istnieje przestrzeń pozbawiona dziedzictwa? Oczy-

wiście, taka przestrzeń nie istnieje. Zadbała o to natura, ksz-
tałtując dziedzictwo naturalne. Czajna Góra (267 m n.p.m.), 
na której leżą Piaski Wielkie, to dawne terytorium Puszczy 
Karpackiej, z licznymi ciekami wodnymi, malowniczo 
ukształtowaną powierzchnią. Kolejni właściciele wsi dys-
kretnie, pięknie, trwale wkomponowywali swoje siedziby 
i gospodarstwa, tzn. współtworzyli krajobraz kulturowy.

Dawna wieś, na początku Piasek Wielki, Piasek Mały; 
o której wspomniano po raz pierwszy  w źródłach pisanych 
w 1325 r., miała licznych właścicieli. Gospodarowało 
tu średniowieczne rycerstwo, możne rody; Tarnowscy, 
Koniecpolscy, Zasławscy, Ostrogscy, Starowieyscy, przed-
stawiciele inteligencji, bohemy, jak Wojciech Marchwicki 
- Honorowy Konsul Królestwa Węgier. Pozostawiali po 
sobie trwałe ślady.  Uświadomienie tego faktu, ma 
nieocenione znaczenie, dla każdego kolejnego pokolenia 
rdzennych Piaszczan, jak i coraz liczniej przybywających 
z najrozmaitszych kierunków, nowych mieszkańców. 

W Muzeum Krakowa powstała myśl, stworzenia 
nowej drogi komunikacji, dla upowszechniania faktów his-
torycznych, przywoływania pamięci, poznawania zabyt-
ków. Jego Oddział Muzeum Podgórza przygotowało wraz 
z mieszkańcami – badaczami dziejów czterech dawnych 
wsi Piasków Wielkich, Woli Duchackiej, Prokocimia, 
Bieżanowa, włączonych w granice Krakowa w 1941 r., 
wystawę „Stał dwór szlachecki”. Kuratorką wystawy, jest 
niezwykle otwarta na lokalną społeczność, niezastąpiona 
kierowniczka Muzeum Podgórza, Melania Tutak. Wyst-
awie towarzyszy bezcenny katalog „Stał dwór szlachecki”.

Na tym nie koniec, Muzeum Podgórza weszło 
w przestrzeń osiedli, parków podgórskich dzielnic 
z plenerowymi wystawami czasowymi, zapowiadającymi 
muzealną realizację oraz tematycznymi spacerami. A pac-
jenci Szpitala Uniwersyteckiego, mają okazję zapoznać się 
na miejscu, na mobilnej wystawie z tematem dot. Pałacu 
Jerzmanowskich w Prokocimiu. 

Wernisaż wystawy plenerowej „Stał dwór szlachec-
ki” na forum osiedla Piaski Nowe, odbył się 8 listopa-

da 2022 r., przy romantycznym świetle pełni 
Księżyca. Pisząca te słowa Ewa Gaj, współau-
torka muzealnej wystawy, poprowadziła uczest-
ników wernisażu pode dwór - pałac przy ul. Pod-
edworze 30. Zabytek jest własnością prywatną, 
bez możliwości wejścia do wnętrza. Zatem opo-
wiadałam historię miejsca wraz z Melanią Tut-
ak, posługując się wykonaną z pomocą rodziny 
makietą bryły pałacu, jak i zdjęciami obiektów 
związanych z miejscem. Nawiązała się ciekawa 
wymiana zdań z uczestnikami spaceru, oznaczo-
no nowe tropy w badaniach historii miejsca.

Plenerowa wystawa  na Piaskach Nowych 
trwała miesiąc. Setki osób, których codzienne 
szlaki przecinają się w urbanistycznym centrum 
osiedla, mogły dotrzeć do informacji o trwającej 
do 12 lutego 2023 r. w Muzeum Podgórza, wyst-

a w i e „Stał dwór szlachecki”, zapoznać się z historią 
„naszego” piaszczańskiego pałacu. Bezcenne zjawisko, 
Muzeum Podgórza „przyszło” do Piaszczan i pozostawiło 
ślad zaciekawienia historią miejsca zamieszkania.

Z kolei 20 listopada minionego roku, podczas  Dnia 
Otwartego Muzeum Podgórza dworscy, czyli członkowie 
stowarzyszeń, aktywiści społeczni – współtwórcy wyst-
awy, oprowadzali po ekspozycji „Stał dwór szlachecki”. 
Kolejne bezprecedensowe wydarzenie, w nowej formule 
muzeum partycypacyjnego. 

Pałac w Piaskach Wielkich
Gustowna bryła dworu o cechach pałacu w Piaskach 

Wielkich, odbija światło wschodzącego słońca od fasady 
w kolorze chłodnego beżu, z białymi podwójnymi półko-
lumnami (pilastrami) typu toskańskiego w zaokrąglonych 
narożach. 

Dwór polski z zasady był parterową budowlą miesz-
kalną. Reprezentacyjną siedzibę właściciela ziemskiego 
z piętrem lub piętrami, nazywamy pałacem. Zatem 
rezydencja w Piaskach Wielkich posiada cechy pałacu. 
Wytworny budynek mieszkalny, otula park krajobrazowy 
z pięciusetletnimi dębami. Okazałą siedzibę zbudowali, 
wyróżniający się gospodarnością przedstawiciele rodu 
Starowieyskich herbu Biberstein. Potomkowie liczne-
go, spolszczonego średniowiecznego rodu rycerskiego, 
słynącego z pracowitości i żarliwego katolicyzmu. 

Jan Chrzciciel Starowieyski h. Biberstein, burgra-
bia krakowski,wójt wadowicki, starosta barwałdzki, 
właściciel dwóch przyrynkowych kamienic w Krakow-
ie „Pod Konikiem” (nr 39) i „Januszewiczowskiej” (nr 
40), nabył majątek w Piaskach Wielkich z drewnianym 
dworem, z końcem XVIII w. przekształcił go na mur-
owany zespół otwarty mieszkalno–reprezentacyjno–gos-

podarczy z okazałym budynkiem dworu, w otoczeniu 
rozległego parku. W części gospodarczej znajdowała się 
wozownia, spichlerz, budynek piekarni, browaru, stajnie, 
budynek gospodarczy o neogotyckim detalu.

W latach 30. XIX w. dwór przebudował jego prawnuk 
Jan Nepomucen Starowieyski w typie późnobarokowego 
pałacu. Jan Nepomucen Starowieyski h. Biberstein, ostat-
ni właściciel Piasków Wielkich ze znanego rodu, zmarł 
w 1897 r. w swoim pałacu. Od tego momentu gospodarst-
wo zaczęło podupadać, rozsprzedawano grunty, majątek 
kurczył się. Pałac często zmieniał właścicieli; dr Lud-
wik Herz, hrabina Cezaryna Aleksandrowicz, Zygmunt 
Borzemski, którzy wprowadzali zmiany z końcem XIX w. 
i na pocz. XX w.

W rezultacie powstał piętrowy budynek na planie pros-
tokąta, nakryty dachem mansardowym, łamanym, cztero-
spadowym, dawniej nakryty drewnianym gontem, obecnie 
blachą w kolorze rdzawej czerwieni. Fasadę poprzedza 
ryzalit zwieńczony portykiem, wspartym na trzech fi la-
rach, zbliżonych formą do kolumn. W tympanonie ryzalitu 
obwiedzionym gzymsem, wymodelowany w tynku med-
alion z płaskorzeźbioną Matką Boską z Dzieciątkiem. Po 
przeciwnej, zachodnie stronie bliźniaczy ryzalit, w którym 
na pierwszym piętrze mieściła się kaplica. Przesłonięty, 
dobudowaną w XX w. bezstylową zewnętrzną klatką scho-
dową na planie kwadratu. Od południa, również w XX w. 
dobudowano przeszkloną werandę.

Bryła pałacu zachowała pierwotny charakter, wnętrza 
zostały zdewastowane, głównie w wieku XX, po nacjonal-
izacji z 1944 r. urządzono tu posterunek Milicji Obywatel-
skiej, następnie Milicyjną Izbę Zatrzymań Dziecka.

Wykwintne wyposażenie, detale zniknęły. W 1807 r. 
przedstawiciel sądu w Bochni opisywał: „pokoje były na-
kryte sufi tami z wyokrąglonymi  narożnikami czyli fase-
tami, wyposażone w nowoczesny sprzęt, lustra, obrazy”. 
Spisujący fascynował się każdymi drzwiami, oknami, za-
wiasami, zamkami, kluczami francuskiej roboty. 

Ważne miejsce w historii właścicieli pałacu zajmuje 
Wojciech Marchwicki (własność w latach 1926 r. –  941 r.), 
Honorowy Konsul Królestwa Węgier na Województwo 
Krakowskie, Kieleckie, Śląskie, prawnik, przedsiębiorca, 
działacz ludowy zaprzyjaźniony z Wincenty Witosem, 
który bywał w Piaskach Wielkich. Wojciech Marchwic-
ki był fi lantropem, fundatorem witraża w prezbiterium 
Kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piaskach 
Wielkich, społecznikiem.  Uwięziony w 1941 r. na Mon-
telupich, został zmuszony do sprzedaży nieruchomości 
w tymże roku.  W 1928 r. nakręcono we wnętrzach 
pałacu, plenerach parku niemy fi lm „Dzikuska” w reży-
serii Henryka Szaro. Z pałacem związana jest legenda 
o ukryciu w nim insygniów królewskich podczas II wojny 
światowej, zdementowana przez prof. Michała Rożka.

Po 1992 r. spadkobiercy kolejnych właścicieli, odzys-
kali pałac w Piaskach Wielkich z przylegającą częścią 
parku i zabudowaniami gospodarczymi. Został przysto-
sowany na dom gościnny o nazwie „Dwór Staropolski” 
i tak działał przez kilka lat, ostatnio użytkowany przez 
właścicieli.

Małgorzata Marchwicka, żona śp. Jarosława March-
wickiego, wnuka Wojciecha, przekazała na wystawę 
liczne pamiątki pochodzące z pałacu w Piaskach Wielkich 
i rodzinne dokumenty. Koniecznie odwiedźcie Państwo 
Muzeum Podgórza, a w nim czasową wystawę „Stał dwór 
szlachecki”. Jest to pierwsza próba pokazania historii 
ziemiaństwa, ich siedzib na prawym brzegu Wisły, w Kra-
kowie w obecnych granicach. Temat będzie przedmiotem 
dalszych badań utraconego świata, centrów nowatorskiej 
myśli gospodarczej, patriotyzmu, kultury.

Nam współczesnym wiedza ta jest konieczna dla zro-
zumienia miejsca, w którym żyjemy, dla świadomego ksz-
tałtowania szlachetnej przyszłości. 

Zapraszam do Muzeum Podgórza.
Tekst: Ewa Gaj

Zdjęcia: Ewa Gaj, Melania Tutak, 
Aleksandra Mazurek

cesarza austriackiego Józefa II w 1784 roku jako miasto 
konkurencyjne dla Krakowa, stało się dzielnicą Krakowa 
ostatecznie dopiero w 1915 roku, a jeszcze do niedawna 
traktowano je jako „gorszą” (dlatego że „robotniczą”) 
część „pańskiego” Krakowa. Stereotypy te przekładały się 
na krzywdzącą praktykę, z wieloletnim zaniedbaniem in-
frastrukturalnym włącznie. Podgórze skazane było na rolę 
krakowskich kresów, choć tyle dało Krakowowi i Polsce 
– z niepodległością roku 1918 włącznie. Stąd bowiem od-
dział Polaków pod wodzą porucznika Antoniego Stawa-
rza - po zajęciu austriackich koszar przy ul. Kalwaryjskiej 
i dworca kolejowego w Płaszowie przy pomocy kolejarzy 
i ochotników z Prokocimia - wyruszył do Krakowa po 
niepodległość. Kresowe krakowskie Podgórze i Płaszów 
były zatem już w październiku 1918 roku pierwszym 
skrawkiem wolnej Polski. 

JAROSŁAW KAJDAŃSKI

[artykuł ukazał się w numerze 
wakacyjnym „W” z roku 2001]

Od redaktora:
Przedruk ww. artykułu ukazał się 22 lata temu. Ileż 

zmieniło się w Podgórzu, usunięto zaniedbania komunika-
cyjne i infrastrukturalne. Podgórze i nasze lokalne Kresy 
- mimo wielu negatywnych zjawisk z betonozą na cze1e - 
wypiękniały, możemy być z nich dumni! Centrum stanowi 
Muzeum Podgórza, które przedstawia unikatową wystawę 
„Stał dwór szlachecki”.

JAROSŁAW KAJDAŃSKI

PAŁAC PRZY ULICY PODEDWORZE,
scala historię Piasków Wielkich, Nowych z historią prastarego Krakowa
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REKLAMA

Sztuka dobrego druku

www.leyko.pl

ulotki, plakaty, 
książki, katalogi...

ZIMĄ NA TOPIEZima to jeden z najciekawszych sezonów w modzie, 
bo z jednej strony trzeba zadbać o komfort i ciepło 
w ubiorze, a z drugiej o dobrą prezencję. Jest to możliwe 
przez łączenie różnych stylów, kolorów i materiałów. 
Wbrew pozorom wiele modnych rzeczy w zimie 2023 
możemy też znaleźć w swojej szafi e lub kupując odzież 
z tzw. drugiej ręki. 

Na pierwszy ogień idą ubrania wierzchnie w stylu 
oversize, czyli wyglądające o przynajmniej dwa rozmiary 
za duże. Takie płaszcze, kurtki czy swetry idealnie 
sprawdzą się w przypadku stylizacji na tzw. cebulkę, 
które zapewnią ciepło nawet w największe mrozy. 
Co ciekawe, takie „za duże” ubrania będą pasować 
zarówno osobom, które chcą ukryć swoje krągłości, jak 
i o chłopięcej budowie. Aby dodać kobiecego looku, 
można łączyć je z wąskimi spodniami lub mini spódnicą 
i wysokimi kozakami. Będą pasować zarówno do 
sportowej czapki, jak i eleganckiego kapelusza.

Duże płaszcze, które w tym sezonie królują na 
wybiegach, są ciepłe i puchate. Są to najczęściej 
futerka, dwuwarstwowe trencze lub tzw. modele 
szlafrokowe. Jak co roku w chłodne dni sprawdzają się 
wszystkie odcienie brązów i beży, ale także klasyczna 
czerń. Dla odważnych pozostaje czerwień, biel czy 
butelkowa zieleń.

Projektanci mody także w tym roku zachęcają do 
łączenia stylów, aby uzyskać ciekawą kreację skrojoną 
na naszą miarę. Dla przykładu, do modnej w tym sezonie 
skórzanej ramoneski, można założyć długą spódnicę 
z satyny lub elegancką spódnicę do biura. Podobnie jest 
z butami, bo skórzaną kurtkę bardzo dobrze uzupełnią 
ciężkie trapery, jak i kozaki na szpilce. Wszystko zależy 
od tego w czym najlepiej się czujemy i jaki styl chcemy 
uzyskać. 

Kolejnym znakiem rozpoznawczym w tegorocznej 
modzie są swetry, spódnice i sukienki robione na 
drutach, które z pewnością znajdziemy w każdej szafi e. 

Mogą być dopasowane do sylwetki lub luźne w zależności 
od naszej fantazji. W tym przypadku można też poszaleć 
z kolorem, bo oprócz zimowo-burych barw, bardzo 
dobrze będą prezentować się granatowe, zielone, czy 
bordowe swetry. Dla tych, którzy lepiej czują się w stylu 
klasycznym, dedykowane są kreacje total look, czyli 
gdy wszystkie nasze elementy garderoby są w jednym 
kolorze, np. czerni czy khaki. 

Zima to nie tylko mroźne dni, ale także czas gorących 
karnawałowych zabaw i rodzinnych ferii. Najmodniejsze 
w tym roku są długie suknie z dekoltem w tzw. serce. 
Projektanci proponują też dopasowane sukienki 
i spódnice mini z modnym marszczeniem w pasie. 
Często pojawiają się też bufi aste rękawy czy ramiączka 
wykończone falbaną. Dużym zainteresowaniem wśród 
gwiazd cieszą się też odważne suknie w stylu naked dress, 
czyli utrzymane w kolorze beżowym i zbliżonym do skóry 
oraz wykonane z niemal przeźroczystych materiałów. 
A jak z kolei możemy efektownie zaprezentować się na 
zimowym stoku? Najprościej korzystając z jaskrawych 
dodatków w kolorze fl uorescencyjnej żółci, różu czy 
zieleni. 

Ostatnią zimową nowinką, której raczej nie 
spodziewalibyśmy się w chłodne dni, są białe koszulki 
na ramiączkach (tzw. tank topy), które swobodnie 
możemy założyć do dżinsów, jak i długiej falbaniastej 
spódnicy. Takie koszulki przydadzą się, gdy ubieramy 
się na cebulkę na przykład w połączeniu z długim 
i luźnym kardiganem. Mogą być wykorzystane jako 
wyciszenie kolorów i wzorów na odzieży wierzchniej, ale 
też tworząc klasyczną kreację, jeżeli będą w tym samym 
kolorze co sweter. A ozdobione cekinami czy brokatem 
sprawdzą się nawet na sali balowej. 

 PAULINA POLAK


