
Społeczna Kaffka prowadzona jest przez przedsię-
biorstwo społeczne Społeczna 21, przy wsparciu Gminy 
Miejskiej Kraków, a zysk z jej funkcjonowania przezna-
czony jest w całości na rehabilitację społeczno-zawodo-
wą dorosłych osób z zespołem Downa. Ofi cjalne otwar-
cie odbyło się 7 lutego 2023 r., jednak już od 20 stycznia 
pracownicy, niejako w ramach treningu, z uśmiechem 
witali każdego klienta. Obecnie kawiarnię można od-
wiedzić od poniedziałku do piątku oraz w co drugą so-
botę w godzinach od 10 do 17.

„Niechże będzie otwarty, dostępny i niech służy zawsze dla 
wszystkich przyjaciół i sprawiedliwych ku pożytkowi Najja-
śniejszej Rzeczpospolitej Polskiej i ku rozwojowi miasta tego, 
a Zmiłowanie Boże odwraca odeń wszystkie nieszczęścia.” 
– takie zdanie znalazło się w okolicznościowym adresie wy-
głoszonym na otwarciu most im Marszałka Józefa Piłsudskie-
go w dniu 19 stycznia 1933. 90 lat później, w przededniu tej 
rocznicy na zaproszenie Stowarzyszenia PODGORZE.PL 
ponad dwieście osób przyszło posłuchać opowieści o historii 
mostu, a także dzięki uprzejmości Zarządu Dróg Miasta Kra-
kowa podziwiać możliwości iluminacji. Pozwala ona zmieniać 
kolory oświetlenia fi larów, a także natężenie iluminacji całej 
konstrukcji. Dla wszystkich przegotowaliśmy oryginalne nity 
wraz z certyfi katem autentyczności. Zostały one zachowane 
podczas ostatniego remontu mostu. 
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160. rocznica powstania styczniowego    Muzeum KL Plaszow
90 lat mostu Piłsudskiego    Viva magenta na rok 2023
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90-LECIE MOSTU 
MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO

Fot. www.PODGORZE.PL 

Jest to najstarszy – a dla wielu najpiękniej-
szy! - w Krakowie kompletny most drogowy 
nad Wisłą, który stoi do dzisiaj. Łączy Pod-
górze z Krakowem w ciągu ulic Legionów 
Piłsudskiego i Krakowskiej. 

SPOŁECZNA KAFFKA NA KOZŁÓWCE

JAK BĘDZIE WYGLĄDAĆ MUZEUM KL PLASZOW?

20 stycznia 2023 r. na mapie Krakowa pojawiło się nowe miejsce zdecydowanie warte 
odwiedzenia. Tego dnia swoje drzwi otworzyła Społeczna Kaffka – kawiarnia obsługiwana 

przez osoby z zespołem Downa – znajdująca się przy ul. Na Kozłówce 25.

Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow za-
kończyło opracowanie części projektów wy-
konawczych i budowlanych dotyczących Sza-
rego Domu, terenu po byłym KL Plaszow oraz 
Memoriału. Do końca lutego można oglądać 
wizualizacje prezentowane na wystawie zor-
ganizowanej w Muzeum Podgórza. 

Na podstawie projektu budowlanego Grupy Projek-
towej GPP Sp. z o.o. zostały przygotowane projekty 
wykonawcze dla Memoriału (autor: BBC Best Building 
Consultants sp. z o.o.) oraz dla terenu po byłym KL Pla-
szow (autor: Grupa Projektowa GPP Sp. z o.o. Borysław 
Czarakcziew i Sławomir Kogut). Wykonano także pro-
jekt budowlany dla Szarego Domu (autor: Biuro Projek-
tów Piotr Wolarek). 

Wizualizacje tych projektów zostały zaprezentowane 
na spotkaniu otwartym, które odbyło się 25 stycznia 
w Muzeum Podgórza. Plansze z wizualizacjami będzie 
można oglądać do końca lutego na dziedzińcu Muzeum 
Podgórza (w godzinach otwarcia instytucji). Wizuali-
zacje można również znaleźć na stronie internetowej 
Muzeum KL Plaszow.

Muzeum – Miejsce Pamięci KL Plaszow będzie obej-
mować następujące elementy: teren poobozowy, Szary 
Dom, Memoriał. Przygotowane zostaną trasy zwie-
dzania terenu byłego obozu oraz dwie wystawy stałe: 
w nowym budynku (Memoriale) oraz w historycznym 
Szarym Domu.

Wpisany do rejestru zabytków teren po byłym nie-
mieckim nazistowskim obozie Plaszow zajmuje 37 ha 

Jego prehistoria sięga 1910 r., kiedy przyjęto zloka-
lizować jeden z mostów nowego Wielkiego Krakowa 
w przedłużeniu ul. Krakowskiej. 

Wzniesiono go w latach 1926 – 1936, a uroczyście 
otwarto 19 stycznia 1933 r. Poświęcił go metropolita 
krakowski ks. kardynał Adam Sapieha, wstęgę przeci-
nał prezydent Krakowa Władysław Belina-Prażmowski. 
Projekt powstał pod kierunkiem prof. Leona Pszenic-
kiego w Wydziale Mostów Ministerstwa Robót Publicz-
nych w Warszawie, a żelazną konstrukcję zrealizowały 
krakowskie zakłady Zieleniewskiego.

Budowa mostu pochłonęła sumę 5 mln przedwojen-
nych złotych. Aby stał się sprawnym i w pełni użytecznym, 
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powierzchni. Znajdują się na nim dwa cmentarze ży-
dowskie oraz miejsca masowych straceń. Cały ten ob-
szar został uznany za cmentarz wojenny. Rozległy teren 
poobozowy jest obecnie częściowo zalesiony i porośnięty 
krzewami, a częściowo utrzymywany w formie łąk. Ob-
szar ten jest otwarty dla wszystkich jako miejsce spokoj-
nych spacerów, refl eksji, odkrywania przeszłości. 

Szary Dom
Szary Dom przed wojną pełnił funkcję budynku ad-

ministracyjnego cmentarza Gminy Wyznaniowej Żydow-
skiej w Krakowie. W czasie funkcjonowania KL Plaszow 
mieściły się w nim biura zarządu obozu, a w piwnicach 
areszt. Po wojnie w budynku urządzono mieszkania. 
Dzięki porozumieniu władz miasta z Gminą Wyznanio-
wą Żydowską w Krakowie Szary Dom został włączony 
w obręb Muzeum KL Plaszow.

Po niezbędnym remoncie i dostosowaniu go do po-
trzeb muzealnych, na parterze i w piwnicach powstanie 
wystawa stała, a na piętrze znajdą się pomieszczenia 
edukacyjne, ogólnodostępna mediateka i miejsce kon-
templacji. Scenariusz wystawy w Szarym Domu zakła-
da, że będzie to miejsce, w którym głos oddany zostanie 
przede wszystkim świadkom. Przez ich wypowiedzi na 
temat obozowych doświadczeń odwiedzający zapoznają 
się z emocjonalną, osobistą stroną historii obozu pła-
szowskiego.

Memoriał
W nowo powstałym budynku Memoriału, położonym 

tuż za obszarem byłego obozu, znajdować się będzie 
wystawa historyczna. Memoriał został zaprojektowany 
jako główny budynek muzealny. Architekci wykorzystali 
naturalne ukształtowanie terenu i zaprojektowali obiekt 
wtopiony w skarpę, ukryty pod ziemią, z widoczną jedy-
nie elewacją frontową.

Budynek z terenem połączy tunel przechodzący pod 
ulicą Swoszowicką. Intencją projektantów było skupie-
nie głównego ruchu odwiedzających miejsce pamięci od 
strony ulicy Kamieńskiego i odciążenie gęsto zabudowa-
nych ulic Jerozolimskiej i Heltmana.

Wystawa stała
W grudniu 2022 r. rozstrzygnięto konkurs na aran-

żację wystawy stałej Muzeum KL Plaszow. Komisja 
konkursowa uznała, że najlepszy projekt przedstawiła 
pracownia Koza Nostra z Krakowa, która otrzymała 
pierwszą nagrodę w wysokości 20 tys. zł. W ocenie Ko-
misji konkursowej autorzy zwycięskiej pracy zapropono-
wali aranżację atrakcyjną pod względem przestrzennym, 
która właściwie wykorzystuje specyfi kę zarówno nowego 
budynku Muzeum, czyli Memoriału, jak i historycznego 
Szarego Domu.

Użyte środki wyrazu są trafne oraz adekwatne do te-
matyki ekspozycji. Wykorzystanie kamienia wapiennego 
do aranżacji obu części wystawy tworzy narrację silnie 
związaną z historią KL Plaszow; stanowi także łącznik 
z fasadą budynku Memoriału, skomponowanej z wa-
pienia. Dzięki zastosowanym zabiegom aranżacyjnym 
umiejętnie i oszczędnie połączono wszystkie trzy skła-
dowe upamiętnienia – dwie części wystawy stałej wraz 
z terenem poobozowym.

Prace na obszarze Miejsca Pamięci
W 2022 r. zabezpieczono studzienki na obszarze 

poobozowym, wyremontowano dach oraz rynnę 

Szarego Domu, co pozwoliło zabezpieczyć budynek 
przed niszczącym działaniem wody. Od sierpnia do 
grudnia 2022 r. trwały prace budowlane przy funda-
mentach w Szarym Domu. Były związane z wykona-
niem hydroizolacji pionowej oraz poziomej. W ich 
wyniku wydatnie zmniejszono poziom wilgoci w piw-
nicach budynku. Wszystkie prace prowadzone były 
pod nadzorem budowlanym, konserwatorskim oraz 
archeologicznym.

Obecnie Muzeum KL Plaszow posiada pozwolenia 
na budowę dla Szarego Domu, Memoriału oraz terenu 
poobozowego. Na przełomie 2022 i 2023 r. ogłoszono 
przetarg na budowę Memoriału. W 2023 r. planowane 
jest ogłoszenie przetargów na zagospodarowanie tere-
nu wokół Memoriału, na roboty budowlane związane 
z adaptacją Szarego Domu na cele muzealne oraz na 
zagospodarowanie terenu po byłym obozie. W 2023 r. 
planowane jest także rozpoczęcie budowy Memoriału 
oraz zagospodarowanie terenu wokół Memoriału.

Projekty pokazujące przyszły kształt „Muzeum – Miej-
sca Pamięci KL Plaszow w Krakowie. Niemiecki nazi-
stowski obóz pracy i obóz koncentracyjny (1942–1945) 
[w organizacji]” powstały w ramach zadania inwestycyj-
nego „Muzeum - Miejsce Pamięci KL Plaszow”, które 
jest fi nansowane ze środków miasta oraz Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego.

Przypomnijmy, że utworzenie Muzeum KL Plaszow 
to przedsięwzięcie, w które zaangażowane jest miasto 
Kraków i rząd RP. Muzeum ma stać na straży pamięci 
tysięcy ofi ar byłego niemieckiego nazistowskiego obo-
zu KL Plaszow. Utworzenie instytucji, uporządkowanie 
terenu i budowa Memoriału jest podyktowane potrzebą 
godnego upamiętnienia tragicznej historii tego miejsca 
i ugruntowania wiedzy o istnieniu niemieckiego obozu 
koncentracyjnego i pracy w Krakowie.

Powołanie instytucji „Muzeum – Miejsca Pamięci 
KL Plaszow w Krakowie. Niemiecki nazistowski obóz 
pracy i obóz koncentracyjny (1942–1945) [w organiza-
cji]” jest odpowiedzią na wieloletnie apele o upamięt-
nienie ofiar KL Plaszow. Nowe muzeum rozpoczęło 
działalność 1 stycznia 2021 r. Jest współprowadzone 
przez Gminę Miejską Kraków i Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego.

Źródło: 
www.Kraków.pl, 30 stycznia 2023 r.

JAK BĘDZIE WYGLĄDAĆ MUZEUM KL PLASZOW?
Cd. ze str. 1
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potrzebne było wyburzenie kilku budynków po stronie ka-
zimierskiej i jednego - Hali Targowej zwanej również Rzeź-
nią - po stronie podgórskiej, co umożliwiło łatwy i wygodny 
dojazd. Tak też uczyniono i w związku z tym w r. 1934 most 
mógł w pełni służyć Wielkiemu Krakowowi. 

Nazywany roboczo „Mostem Żelaznym”, uchwałą 
Rady Miasta Krakowa z 1932 r. nadano mu imię Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego. 

Aby przejść przez most, trzeba było zapłacić 2 grosze, 
aby przejechać furmanką -  5 groszy, a  samochodem - 

Cd. ze str. 1

90-LECIE MOSTU MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO

potrzebne było 20 groszy. Opłaty zbierano w drewnianej 
budce przy wyjeździe z Podgórza na stronę Kazimierza. 

Po wysadzeniu przez hitlerowców w 1945 r., zo-
stał odbudowany w 1948 r. Dopiero od tej chwili 
jeździły tędy tramwaje. Był największym krakow-
skim mostem wiślanym do chwili powstania mostu 
Grunwaldzkiego. 

Most im. Józefa Piłsudskiego w ciągu swej burzliwej 
90-letniej historii kilka razy zmieniał nazwę. W 1945 r. 
powrócono do określenia IV Most, potem wprowadzo-
no nazwę II Most, w końcu nadano mu imię Tadeusza 

Kościuszki. Jednak w świadomości krakowian i podgó-
rzan istniał zawsze jako „Piłsudski”. Może stalowoszara 
barwa pajęczej konstrukcji przypominała kolor Marszał-
kowego munduru?

Ma konstrukcję trójprzęsłową ze środkowym przęsłem 
stalowym łukowym i skrajnymi przęsłami stalowymi tra-
pezowatymi. Jest niepowtarzalny, ponieważ trójdzielność 
konstrukcji została zamaskowana w sylwecie mostu: zwar-
tej plastycznie, zarysowanej ciągłą, miękką linią. 

Nazywany „mostem mgieł”, „mostem pajęczym”, „mo-
stem samobójców”, „mostem niebieskim”, wreszcie „mo-
stem westchnień”... Gdy świeci słońce – jest niebieski, 
w szarudze jesiennej - jest szary, we mgle... w ogóle 
go nie ma.

[„Wiadomości”, marzec 2008 r. 
we współpracy z Muzeum Podgórza]

Jest to najstarszy – a dla wielu najpiękniejszy! - w Krakowie kompletny most drogowy nad Wisłą, 
który stoi do dzisiaj. Łączy Podgórze z Krakowem w ciągu ulic Legionów Piłsudskiego i Krakowskiej. 

Fot. Paweł Kubisztal 
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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

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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Fundacja jest organizacją pożytku 
publicznego KRS: 0000037904
Dane niezbędne do przelewu:
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, 
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
PKO BP XV/O Warszawa, nr konta: 
42 2490 0005 0000 4600 7549 3994
z tytułem wpłaty: 
Kasia Skrzypiec nr 4178 

Z góry dziękujemy w swoim 
i jej imieniu za ewentualne wpłaty. 

Rodzice

Szanowni Państwo,
Jeśli jeszcze nie złożyliście zeznania podatkowego za rok 
2022, a chcielibyście pomóc naszej córeczce Kasi, która 
choruje na Zespół Sturge-Webera, prosimy o przekazanie 
1,5% podatku na konto, które udostępniła jej Fundacja 
Dzieciom „Zdążyć z Pomocą". Kasia jest cudownym, 
wesołym dzieckiem, które do normalnego funkcjonowania 
wymaga wielu zabiegów rehabilitacyjnych, pomocy 
pedagoga, psychologa i logopedy. Aktualnie usuwamy 
naczyniaka, który zajmuje połowę twarzy.

W kwietniu 2017 r. opublikowaliśmy artykuł „Z wizytą u Moniki”. 
Problem dotyczy rodziny mieszkającej na os. Kurdwanów Nowy. 

Jeżeli ktoś z Państwa chciałby pomóc rodzinie pp. Ziętarskich, pro-
szony jest o przekazanie wsparcia poprzez stronę Fundacji: 

www. dzieciom.pl/podopieczni/24463 lub bezpośrednio na konto 
Moniki w Fundacji: 42 2490 0005 0000 4600 7549 3994 

tytułem: 24463 Ziętarska Monika darowizna 
na pomoc i ochronę zdrowia.

Prośba o 1,5% podatku PIT na pomoc w zmaganiach 
z chorobą (MPS III C -choroba Sanfi lippo) naszej Córki. 

Postępująca choroba coraz bardziej wyklucza Monikę, 
a co za tym idzie i nas, z normalnego życia...
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Praca i integracja
Aktualnie w Społecznej Kaffce pracuje pięć osób 

z zespołem Downa, których wspiera czterech trenerów 
pracy. – Bardzo dobrze mi się tu pracuje, to najlepsza pra-
ca. Najbardziej podobają mi się ludzie, są uśmiechnięci, 
weseli, panuje rodzinna atmosfera. Jak przychodzą małe 
dzieci z klientami, to radość dla oczu – mówi Szymon 
Grzech, jeden z pracowników. Trenerzy pracy pełnią 
rolę pomocniczą, wspierającą, wchodzą do akcji tylko, 
jeśli jest taka potrzeba ze strony pracowników.

Przygotowania do otwarcia kawiarni trwały dość dłu-
go i obejmowały kwestie biurokratyczne, remontowe, fi -
nansowe, szkoleniowe. Pierwotnie otwarcie planowane 
było już 6 grudnia, niestety trzeba było z nim poczekać 
trochę dłużej. Na szczęście inicjatorzy powstania ka-
wiarni spotkali się z bardzo pozytywnym odbiorem osób 
z branży, które dużo im pomogły. Dzięki temu kupili na 
przykład ekspres do kawy, na który w innych okoliczno-
ściach nie mogliby sobie pozwolić, poradzili sobie też 
z wieloma sprawami technicznymi, takimi jak chociażby 
projekt architektoniczny kawiarni.

Nie próżnowali również przyszli pracownicy. – Odby-
liśmy sporo warsztatów w okresie, kiedy w lokalu trwały 
remonty, ale też wcześniej, bo już właściwie od wakacji 
– opowiada Karolina Adamczyk, jedna z trenerek pra-
c y .  –  N a 
p o c zą t k u 
uczy l iśmy 
się  przede 
wszystkim 
p rak t yc z -
nych rzeczy 
– czym jest 
praca,  na 
czym pole-
ga system 
zmianowy, 

że jest coś takiego jak wniosek urlopowy, że pracownik 
może iść na L4. Następnie wybraliśmy się na praktyki do 
zaprzyjaźnionych kawiarni, których pracownicy udostępni-
li nam ekspresy, podzielili się swoją wiedzą i przygotowali 
naszą ekipę do pracy tutaj. Mieliśmy również podstawowe 
szkolenia z obsługi ekspresu, rodzajów kawy itp. Istotne 
były też kwestie komunikacyjne – dojazdu do miejsca pra-
cy, z którym nasi pracownicy już doskonale sobie radzą.

Lokalna perła
Niektórym czytelnikom może nasunąć się pytanie, dla-

czego Społeczna Kaffka powstała w takim, a nie innym 
miejscu? Dlaczego na przykład nie w centrum, gdzie prze-
bywa zwykle więcej osób, nie tylko z Krakowa? – Lokaliza-
cję wybrał Urząd Miasta, który nas współfi nansuje, natomiast 
wydaje nam się, że taki lokal w centrum mógłby zginąć w oto-
czeniu mnóstwa innych kawiarni. Tymczasem spotkaliśmy 
się z wieloma opiniami, że Na Kozłówce brakowało czegoś 
takiego – miejsca, do którego każdy mógłby przyjść, zrelak-
sować się, odpocząć na chwilę, wypić kawę i zjeść ciasto ze 
znajomymi. Wydaje nam się więc, że była tu swojego rodzaju 
dziura społeczna, w którą fajnie się wkomponowaliśmy.

Rzeczywiście, kawiarnia już cieszy się sporym zain-
teresowaniem. – Mimo że nie jesteśmy jeszcze tak dobrze 
rozreklamowani, jak byśmy chcieli, cały czas przychodzą 
do nas nowi ludzie. Jest to nie tylko lokalna społeczność, 
przyjeżdżają do nas osoby z całego Krakowa, 
a nawet z różnych stron Polski. Ostatnio od-
wiedziła nas na przykład 18-osobowa grupa, 
która przyjechała aż z Krosna. Było to dla nas 
też dodatkowe wyzwanie, bo mogliśmy prze-
testować, czy jesteśmy w stanie obsłużyć całą 
kawiarnię na raz. Udało się, więc wszyscy byli 
bardzo zadowoleni – wspomina Karolina 
Adamczyk.

To jeszcze nie koniec
Społeczna Kaffka to nie tylko kawiarnia, 

mają tutaj miejsce także różnego rodzaju 
wydarzenia. 4 lutego odbył się Krakowski 
Zlocik w Chustach zorganizowany przez 
Magdeluszki handmade, 14 lutego pla-
nowane są warsztaty szydełkowania dla 
początkujących, a 18 lutego targi roślin 
i książek.

Kawiarnia, wychodząc naprzeciw oczeki-
waniom klientów, będzie się starała wydłu-
żyć godziny otwarcia – docelowo miałaby 
być dostępna od godz. 10 do 18.30 lub 19, 
w każdą sobotę, a może również w co dru-
gą niedzielę. – Zauważyliśmy, że dużo ludzi 
przychodzi między 16.30 a 17, my oczywiście 
ich stąd nie wyrzucamy, cieszymy się, że przy-
chodzą, zatem w praktyce kawiarnia już jest 
otwarta dłużej, bardzo rzadko zdarza się, że-
byśmy zamykali ją punktualnie o 17 – mówi 
Karolina Adamczyk.

Są również inne obiecujące plany rozwoju Społecznej 
Kaffki. – Na razie jeszcze zamawiamy ciasto, docelowo 
będziemy je wypiekać sami w naszej kuchni.  Złożyliśmy 
już wniosek o poszerzenie działalności, żebyśmy mogli 
robić wypieki, gotować, przygotowywać własne przetwo-
ry i je tutaj sprzedawać. To pewnie jeszcze trochę potrwa, 
ale kiedy kuchnia ruszy, planujemy stworzyć tam kolejne 
miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Chcemy 
także zaprzyjaźnić się ze szkołami specjalnymi oraz szkoła-
mi podstawowymi w okolicy, aby stworzyć tutaj przestrzeń 
na treningi integracyjne i treningi społeczne. Mamy dużo 
pomysłów na rozwój, musimy je tylko wprowadzić w życie.

Trzymamy kciuki, aby wszystkie plany udało się jak naj-
szybciej zrealizować, a naszych czytelników już teraz zapra-
szamy do odwiedzenia Społecznej Kaffki i przekonania się 
na własne oczy, na czym polega wyjątkowość tego miejsca.

Tekst: BARBARA BĄCZEK

Zdjęcia: Wojciech Kuma i internet

Cd. ze str. 1

SPOŁECZNA KAFFKA NA KOZŁÓWCE
20 stycznia 2023 r. na mapie Krakowa pojawiło się nowe miejsce zdecydowanie warte odwiedzenia. 

Tego dnia swoje drzwi otworzyła Społeczna Kaffka – kawiarnia obsługiwana przez osoby 
z zespołem Downa – znajdująca się przy ul. Na Kozłówce 25.
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Po klęsce Rosji w wojnie krymskiej, na nowo rozbu-
dziły się nadzieje Polaków na odzyskanie niepodległości 
lub szerokiej autonomii Królestwa Polskiego. Na obsza-
rach należących dawniej do Rzeczpospolitej rozpoczę-
to organizowanie stowarzyszeń spiskowych, których 
uczestnicy podjęli przygotowania do walki. W kołach 
konspiracyjnych przeważały dwie postawy. Tzw. obóz 
„Czerwonych” był zwolennikiem zbrojnej walki o nie-
podległość i wzywał do powstania narodowego. Stron-
nictwo “Białych”, choć również nastawione niepodle-
głościowo, było przeciwne zbyt szybkim planom zrywu, 
propagując idee pracy organicznej. 

W czerwcu 1860 r. pogrzeb wdowy po bohaterze 
Powstania Listopadowego gen. Józefie Sowińskim 
w Warszawie przekształcił się w narodową demonstra-
cję i zapoczątkował kolejne manifestacje patriotyczne. 
W lutym 1861 roku, w 30 rocznicę bitwy pod Olszynką 
Grochowską, zorganizowano pochód, którego uczestni-
cy nieśli chorągiew z Orłem i Pogonią. Na Rynku Stare-
go Miasta został on rozpędzony przez żandarmów. Dwa 
dni później na Placu Zamkowym odbyła się wielka pro-
cesja żądająca uwolnienia aresztowanych i przyznania 
praw narodowych. Rosjanie ostrzelali pochód zabijając 
pięciu jej uczestników. 

Przełomowe znaczenie miała patriotyczna manifesta-
cja zorganizowana 8 kwietnia 1861 roku na Placu Zam-
kowym w Warszawie krwawo stłumiona przez rosyjskie 
wojsko, które strzelało do bezbronnych ludzi. Zginęło 
co najmniej 200 osób, 500 zostało rannych. Namiestnik 
carski Michaił Gorczakow pisał do cara Aleksandra II: 
„Nauka silnie poskutkowała; wszystko teraz cicho i drży 
ze strachu”. Jednak demonstracje, nabożeństwa patrio-
tyczne, obchody rocznic, odbywały się nadal w Warsza-
wie a także m.in. w Kaliszu, Płocku, Radomiu, Lublinie. 

Władze carskie podwoiły obsadę garnizonu war-
szawskiego. 14 października 1861 roku władze rosyj-
skie wprowadziły na terenie Królestwa Polskiego stan 
wojenny. Na ulicach Warszawy biwakowało wojsko, 
zatoczono armaty. Trzy dni później - 17 października - 
powstał Komitet Miejski ugrupowania „Czerwonych”, 
mający przygotować powstanie, przekształcony w 1862 
roku w Centralny Komitet Narodowy. 

Pod koniec stycznia 1862 roku car podjął decyzję 
o utworzeniu w Królestwie władz cywilnych. Określając 
granice reform stwierdzał: „Ani konstytucji, ani armii 
polskiej; żadnej autonomii politycznej; duża autonomia 
administracyjna”. 22 maja 1862 roku Aleksander II mia-
nował swojego brata w. ks. Konstantego Mikołajewicza 
namiestnikiem Królestwa Polskiego, a naczelnikiem rzą-
du cywilnego margrabiego Aleksandra Wielopolskiego. 

Oceniając działania władz rosyjskich prof. Jerzy 
Zdrada pisał: „Ustępstwa dla Polaków (…) były spowo-
dowane nie tyle dążeniem trwałego rozwiązania kon-
fl iktu, ile wynikały z wewnętrznych i międzynarodowych 
trudności, jakie przeżywała Rosja”. 

Wielopolski wprowadził w życie niektóre z reform 
społecznych m.in. oczynszował chłopów i ogłosił nową 
ustawę oświatową, co nie uspokoiło jednak sytuacji 
w Królestwie. Jego reakcją na przygotowania powstań-
cze było ogłoszenie w październiku 1862 roku nowych 
zasad poboru do wojska rosyjskiego, tzw. branki. Po raz 
pierwszy od kilkunastu lat miała się ona odbyć nie przez 
losowanie, ale na podstawie imiennych list. Celem tych 
działań było rozbicie struktur konspiracyjnych. „Wrzód 
wezbrał i rozciąć go należy. Powstanie stłumię w ciągu 
tygodnia i wtedy będę mógł rządzić” - mówił Wielopol-
ski swoim zaufanym współpracownikom. 

Brankę przeprowadzono w Warszawie niespodziewa-
nie w nocy z 14 na 15 stycznia 1863 r. Decyzja ta była 
bezpośrednią przyczyną wybuchu powstania. Następne-
go dnia Komitet Centralny Narodowy ogłosił Wielopol-

skiego „wielkim nikczemnym zbrodniarzem i zdrajcą”. 
19 stycznia Komitet uchwalił powierzenie dyktatury 
i naczelnego dowództwa powstania gen. Ludwikowi 
Mierosławskiemu. 

22 stycznia 1863 roku Komitet Centralny Narodo-
wy wydał Manifest ogłaszający powstanie i powołujący 
Tymczasowy Rząd Narodowy.

„Nikczemny rząd najezdniczy rozwścieklony oporem 
męczonej przezeń ofi ary postanowił zadać jej cios sta-
nowczy - porwać kilkadziesiąt tysięcy najdzielniejszych, 
najgorliwszych jej obrońców, oblec w nienawistny mun-
dur moskiewski i pognać tysiące mil na wieczną nędzę 
i zatracenie. Młodzież polska poprzysięgła sobie zrzucić 
przeklęte jarzmo lub zginąć. Za nią więc narodzie pol-
ski, za nią! Po straszliwej hańbie niewoli, po niepoję-
tych męczarniach ucisku, Centralny Narodowy Komitet, 
obecnie jedyny legalny Rząd twój Narodowy, wzywa cię 
na pole walki już ostatniej, na pole chwały zwycięstwa, 
które Ci da i przez imię Boga na niebie dać poprzy-
sięga” - napisano w Manifeście, uznawanym za jeden 
z najpiękniej napisanych dokumentów w dziejach Polski, 
swoiste ukoronowanie idei romantycznych. 

Powstańcy, mimo niewystarczającego uzbrojenia 
i braków kadrowych, atakowali rosyjskie placówki prak-
tycznie na terenie całego Królestwa Polskiego. Władze 
zrywu wzywały do udziału w nim również „braci Litwi-
nów i Rusinów”, co spowodowało rozszerzenie obszaru 
walk na niemal cały obszar Rzeczypospolitej w grani-
cach z roku 1772. „Symbolem owej insurekcji, będącej 
ostatnim wspólnym powstaniem narodów I Rzeczypo-
spolitej, było potrójne godło, mieszczące w sobie nie tyl-
ko Orła, ale i Pogoń oraz św. Michała Archanioła – sym-
bol Kijowa, Ukrainy, gdzie powstanie to, choć słabiej, 
również się zaznaczyło” – pisał prof. Andrzej Nowak. 

Początkowo Rosja była przerażona wizją interwencji 
mocarstw zachodnich oraz klęski większej, niż w woj-
nie krymskiej. Petersburg roztaczał wizję powstańców 
jako buntowników mordujących pogrążonych we śnie 
Rosjan, Niemców i Żydów. Sympatia europejskiej pra-
sy była jednak jednoznacznie po stronie powstańców 
i ich idei. W przeciwieństwie do opinii publicznej rządy 
Wielkiej Brytanii i Francji ograniczyły się do złożenia 
not dyplomatycznych. „Łatwowierność i czołganie się 
państw europejskich były jedynym źródłem rosyjskiego 
wpływu, pod którym polityka zachodu wyrodziła się na 
tak okrutną, że zrównała się prawie z rosyjską” – ko-
mentował londyński „Times”. Wsparcie Rosji okazały 
Prusy, które dyplomatycznie i wywiadowczo współpraco-
wały z Petersburgiem. Tym samym Berlin realizował za-
powiedź kanclerza Bismarcka, który w 1861 r. na wieść 
o manifestacjach w Warszawie napisał w liście do sio-
stry: „Bijcie w Polaków, by ich ochota do życia odeszła; 
osobiście współczuję ich położeniu, ale jeśli pragniemy 
istnieć, nie pozostaje nam nic innego jak ich wytępić”. 

Jak oceniają historycy, podczas powstania miało miej-
sce ponad tysiąc starć, a w siłach polskich służyło w sumie 
ok. 200 tys. osób. Pomimo pewnych sukcesów oddziałów 
powstańczych, siły zaborcze zaczęły uzyskiwać przewagę. 
Pod koniec 1863 roku łączny stan wojsk rosyjskich wyno-
sił ponad 400 tysięcy żołnierzy, 170 tysięcy w Królestwie 
Polskim, na Litwie 145 tysięcy, a na Ukrainie - 90 tysięcy. 
Rząd Narodowy miał w polu jednocześnie nie 
więcej niż 10 tysięcy partyzantów. 

Władze zrywu zabiegały o pozyskanie do 
walk chłopów, lecz przeszkodził w tym carski 
ukaz uwłaszczeniowy z marca 1864 r., przy-
znający im na własność uprawianą ziemię. 
Powstanie zaczęło już wtedy powoli upadać, 
ostatnie walki toczyły się miejscami jeszcze do 
późnej jesieni 1864 r. 

Ludwik Mierosławski wobec przegranej 
w prowadzonych walkach po miesiącu utracił 
funkcję. Później dyktatorami powstania byli Ma-
rian Langiewicz i Romuald Traugutt, który stal 
się tragicznym symbolem powstania. W nocy z 10 
na 11 kwietnia 1864 roku na skutek denuncjacji 
rosyjska policja aresztowała Traugutta w jego 
warszawskiej kwaterze. Więziony na Pawiaku, 

następnie przewieziony do X Pawilonu Cytadeli Warszaw-
skiej, podczas śledztwa nie zdradził towarzyszy. 

19 lipca 1864 roku rosyjski sąd wojskowy skazał go na 
śmierć przez powieszenie. Wyrok wykonano na stokach 
Cytadeli Warszawskiej 5 sierpnia 1864 roku o godz. 10. 
Tuż przed egzekucją, której świadkiem był 30-tysięcz-
ny tłum, dyktator ucałował krzyż. Razem z Trauguttem 
stracono innych uczestników powstania - Rafała Kra-
jewskiego, Józefa Toczyskiego, Romana Żulińskiego 
i Jana Jeziorańskiego. 

Po zakończeniu powstania Polaków dotknęły licz-
ne represje m.in. konfiskata majątków szlacheckich, 
kasacja klasztorów na obszarze Królestwa Polskiego, 
wysokie kontrybucje, a przede wszystkim aktywna ru-
syfi kacja. Za udział w powstaniu władze carskie skazały 
na śmierć co najmniej 669 osób. Na zesłanie skazano 
przynajmniej 38 tysięcy osób. 

„Sądząc z pozoru, po klęsce powstania sprawa polska 

dosięgła dna. Autonomia Królestwa uległa likwidacji, 
język polski wyrugowano ze szkół i urzędów, zamknięto 
Szkołę Główną. Ze sprawą polską przestano się liczyć na 
arenie międzynarodowej” - tak zryw podsumował Stefan 
Kieniewicz w monografi i „Powstanie styczniowe”. Powsta-
nie Styczniowe stanowiło jednak inspirację dla kolejnych 
pokoleń podejmujących walkę o niepodległość. Szczególną 
wagę do insurekcji z lat 1863-1864 przywiązywał Józef Pił-
sudski oraz młodsze pokolenia jego Legionów. Większość 
z nich wychowała się w rodzinach, które kultem otaczały 
zryw sprzed pół wieku oraz jego weteranów. 

W II Rzeczypospolitej byli uznawani za symbole na-
rodowego męczeństwa. W przeddzień rocznicy wybuchu 
Powstania Styczniowego - pierwszej obchodzonej w wol-
nej Polsce 21 stycznia 1919 r. - Tymczasowy Naczelnik 
Państwa wydał specjalny rozkaz dotyczący weteranów 
tego zrywu niepodległościowego, których uznawał za 
„niedościgniony ideał zapału, ofi arności i trwania w nie-
równej walce, w warunkach fi zycznych jak najcięższych, 
za ostatnich żołnierzy Polski, walczącej o swą swobodę 
i wzór wielu cnót żołnierskich, które naśladować będzie-
my”. Tego dnia uznano ich za żołnierzy Wojska Polskie-
go z prawem noszenia specjalnego munduru. 

Również w okresie PRL wielu przedstawicieli nieza-
leżnego życia intelektualnego podnosiło wartość zrywu 
przeciw Rosji i krytycznie odnosiło się do prób jego dez-
awuowania. Często rozważania o wydarzeniach z 1863 r. 
były aluzją do sowieckiej okupacji po 1944 r. „Gdy czło-
wiek czy naród czuje się na jakimkolwiek odcinku zwią-
zany i skrępowany, gdy czuje, że nie ma wolności, opinii 
i zdania, wolności, kultury i pracy, ale wszystko wzięte jest 
w jakieś łańcuchy i klamry, wszystko skrępowane jak sta-
lowymi gorsetami, wtedy nie potrzeba kompleksów. Wy-
starczy być tylko przyzwoitym człowiekiem, mieć poczu-
cie honoru i osobistej godności, aby się przeciwko takiej 
niewoli burzyć, szukając środków i sposobów wydobycia 
się z niej” – mówił w setną rocznicę wybuchu Powstania 
Styczniowego prymas Stefan Wyszyński.(PAP)

Autor: Michał Szukała
źródło: www.dzieje.pl, 22 stycznia 2023 r. 

160. ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO 
Powstanie Styczniowe, największy w XIX w. polski zryw narodowy. „Powstanie było aktem desperacji, 

ale nie było szaleństwem” – zauważa historyk prof. Andrzej Nowak. 

Przełomowe znaczenie miała patriotyczna manifestacja 
zorganizowana 8 kwietnia 1861 roku na Placu 

Zamkowym w Warszawie krwawo stłumiona przez 
rosyjskie wojsko, które strzelało do bezbronnych ludzi. 
Zginęło co najmniej 200 osób, 500 zostało rannych.

22 stycznia 1863 roku Komitet Centralny Narodowy 
wydał Manifest ogłaszający powstanie i powołujący 

Tymczasowy Rząd Narodowy.

Jak oceniają historycy, podczas powstania 
miało miejsce ponad tysiąc starć, a w siłach polskich 

służyło w sumie ok. 200 tys. osób. 

Również w okresie PRL wielu przedstawicieli nieza-
leżnego życia intelektualnego podnosiło wartość zrywu 

przeciw Rosji i krytycznie odnosiło się do prób jego deza-
wuowania. Często rozważania o wydarzeniach z 1863 r. 

były aluzją do sowieckiej okupacji po 1944 r. 

Cd. na str. 7
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REKLAMA

Kraków to spokojne, „zagraniczne” wobec Królestwa 
Polskiego miasto. Miejsce, gdzie powstańcy mogli w mia-
rę spokojnie wyleczyć rany, zreorganizować oddziały po 
klęskach, skąd napływali ochotnicy z Węgier i z Zacho-
du, m.in. węgierski major huzarów baron Wallisch; fran-
cuski wojskowy, organizator oddziału „żuawów śmier-
ci”* w Powstaniu Styczniowym, wolnomularz, polski 
generał Franciszek de Rochebrune; dowódca ochotników 
włoskich, tzw. garibaldczyków, którzy wzięli udział w Po-
wstaniu Styczniowym płk Francesco Nullo. 

W mieście działał punkt werbunkowy i ekspozytu-
ra rządu. A sami Krakowianie walnie wsparli powsta-
nie - większość poległych w bitwie pod Miechowem to 

PAMIĄTKI W KRAKOWIE
studenci Uniwersytetu Jagielloń-
skiego.

Jednym z najwybitniejszych 
dowódców powstania był zwierzy-
niecki rzemieślnik - Marcin Bore-
lowski ps. Lelewel. To w naszym 
mieście odbyło się posiedzenie, 
na którym władzę przejął ostatni 
wielki dyktator – Romuald Trau-
gutt.

Upadek zaplecza powstańcze-
go w Krakowie w momencie, gdy 
ogłoszono stan oblężenia w Gali-
cji, stał się jednym z najważniej-
szych czynników, które zadecydo-
wały o upadku powstania.

Tutaj wreszcie wielu powstań-
ców dożyło sędziwego wieku, 
znajdując schronienie i pracę. 

W Krakowie dokonał żywota najbardziej 
chyba znany powstaniec – Adam Chmielow-
ski - św. Brat Albert.

Dobroczyńca Prokocimia Erazm Józef 
Jerzmanowski również walczył w Powstaniu 
Styczniowym. Mając zakaz powrotu do za-
boru rosyjskiego, nie mógł wrócić do rodzin-
nych Tomisławic w Kaliskiem. W tym roku 
powstał fi lm dokumentalny w TVP Historia 
pt. „Filantrop. Erazm Jerzmanowski - wielki 
zapomniany”.

* Żuawi śmierci – polski oddział wojskowy powstania 
styczniowego sformowany w lutym 1863 r. z ochotników 
w Ojcowie przez oficera francuskiego Franciszka Ro-
chebrune’a na wzór żuawów francuskich. Nazwa „żuaw” 
pochodzi od arab. zuāwa – nazwy szczepu Kabylów. Na-
zwa „żuawi śmierci” wynikała ze składanej przysięgi, że 
nigdy się nie cofną ani nie poddadzą. Mogli tylko zwy-
ciężyć albo zginąć.

Oprac. i foto: (KAJ)
Tablica pamiątkowa na ścianie budynku przy ul. Szpitalnej 7, 
gdzie znajdował się punkt werbunkowy młodzieży idącej 
w 1863 r. do Powstania Styczniowego. 

Plac Biskupi 18, gdzie mieścił się Dom Weteranów Powstania Styczniowego.

Klasztor oo. Kapucynów przy ul. Loretańskiej. 
Tablica poświęcona Romualdowi Trauguttowi, ufundowana przez jego córkę. Cd. na str. 8
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Viva Magenta, czyli głęboka czerwień wpadająca 
w malinowy róż – tak prezentuje się kolor roku 2023, 
który tradycyjnie wybiera amerykański Instytut Pan-
tone. Zwycięski kolor staje się nie tylko inspiracją 
w świecie mody, designu i wystroju wnętrz, ale ma 
także odzwierciedlać nastroje danego czasu.

Viva Magenta to kolor odwagi, radości i energii, 
który łączy w sobie świat natury z wirtualnym, czyli 
adekwatnie odnosi się do współczesności. Barwa inspi-
rowana jest czerwienią koszenili, naturalnego barwni-
ka pozyskiwanego z owadów (czerwców kaktusowych), 
który stosowany był już od czasów średniowiecza. 
Barwnik ten, nazywany także kwasem karminowym, 
bardzo szybko zdobył uznanie najwyższych warstw 
społecznych i w ten sposób zdobił szaty królewskie, 
kościelne i mundury wojskowe.

Prezentacja tegorocznego koloru Pantone powiązana 
była z wirtualnym spektaklem i wystawą artystyczną, na-
wiązującymi do sztucznej inteligencji, która stała się dru-
gim źródłem kolorystyki. Viva Magenta to także kolor 
odwagi, eksperymentu, motywacji oraz wyrażania siebie 
samego w czym nawiązuje do rozwoju osobistego oraz 
poszerzania świadomości.

Jak to się nosi?
Viva Magenta pasuje do każdego typu urody, acz-

kolwiek jest kolorem bardzo wyrazistym i odważnym. 
Może być zatem wykorzystywany w stylizacjach jako 
mocny dodatek, np. torebka, pasek, szpilki lub jako 
jeden element garderoby – bluzka, spodnie, spódnica. 
Viva Magenta przez projektantów mody łączona jest 
z czernią i beżem w bardziej klasycznych propozycjach, 
ale także z intensywną pomarańczą, błękitem, srebrem, 
granatem i brązem, w tych awangardowych. Energe-
tyczny i elegancki kolor bardzo dobrze prezentuje się 

REKLAMA

Sztuka dobrego druku
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ulotki, plakaty, 
książki, katalogi...

Cd. ze str. 7
Zacznijmy od osób, bo to właśnie 

pamięć o nich, o ich zaangażowaniu 
i poświęceniu, powinna być najważ-
niejsza. W Polsce międzywojennej 
państwo o powstańców dbało, uczest-
niczyli oni w uroczystościach roczni-
cowych i otaczani byli powszechnym 
szacunkiem. Niestety, zbyt dużo 
czasu upłynęło od powstania i spo-
tkanie twarzą w twarz z weteranami 
nie jest już możliwe. Możemy jednak 
odwiedzić tych, którzy spoczywają na 
podgórskich cmentarzach. Na Starym 
i Nowym Cmentarzu pochowanych 
jest 8 osób, przy których nazwiskach 
pojawia się informacja o uczestnic-
twie w powstaniu 1863/64. Są to: 
Balicki Stanisław (ciekawy nagrobek 
z płaczką – na fotografii), Grabski 
Bogumił, Michalewski Antoni Kor-
czak, Piegza Jan, Popławski Michał 
Trzaska (Nowy Cmentarz). A na Sta-
rym Cmentarzu: Eliasz-Radzikowski 
Władysław (szesnastoletni powsta-
niec, za działalność powstańczą ze-
słany na Syberię, artysta rzeźbiarz), 
Skoczyński Franciszek, Zoll Ludwik 
(urodzony w 1845 r., student Wy-
działu Filozofi cznego UJ, dwukrot-
nie ranny w powstaniu – ostatecznie 
zmarł od ran zadanych piką kozacką 
w bitwie pod Strojnowcem).

Kolejną osobą, która co prawda 
nie brała bezpośredniego udziału 
w powstaniu, ale popierała je, był 
św. Zygmunt Szczęsny Feliński, któ-
rego relikwie znajdują się w kościele 
św. Józefa w Podgórzu. To właśnie 
ten święty będąc arcybiskupem war-
szawskim, po wybuchu powstania 
styczniowego napisał list do władz 
carskich, w którym sprzeciwiał się 
stosowanemu przez nie terrorowi. 
Za list i przekonania, pozbawiono 
go stanowisk kościelnych i zesłano 
wgłąb Rosji na 20 lat. Swoje ostatnie 
lata spędził w Krakowie. Wciąż żywą 

pamiątką po biskupie Szczęsnym 
Felińskim jest zakon Sióstr Francisz-
kanek Rodziny Maryi, który założył, 
a którego prowincja ma swoją siedzi-
bę w Podgórzu przy ul. Parkowej.

Ważnym miejscem związanym 
z Powstaniem Styczniowym w Pod-
górzu był budynek, zajmujący tereny 
dzisiejszego placu Niepodległości 
i KS „Korony”, naprzeciwko zjazdu 
z Mostu Piłsudskiego. Budynek ten, 
początkowo cywilny, znany pod nazwą 
Ökonomie Gebäude pełnił wiele róż-
nych funkcji (szkoły, ratusza, a nawet 
kościoła i plebanii), a później zamie-
niony został na koszary. To właśnie 
w nich, po klęsce powstania stycznio-
wego, urządzono jeden z obozów in-
ternowania dla powstańców, którym 
ofi arnie pomagali mieszkańcy Podgó-
rza. W wolnej Polsce koszary służyły 
wojskom polskim i zostały rozebrane 
dopiero po II wojnie światowej.

Warto wspomnieć też o tym, że 
w Podgórzu mamy kilka ulic, których 
patroni związani byli z Powstaniem 
Styczniowym. Jedną z nich jest ulica 
Romualda Traugutta, który w paź-
dzierniku 1863 został dowódcą po-
wstania, a drugą ul. Andrzeja Potiebni, 
ofi cera rosyjskiego, który w powstaniu 
styczniowym walczył po stronie pol-
skiej i zginął pod Pieskową Skałą 
(a wcześniej brał udział w nieudanym 
zamachu na namiestnika Królestwa 
Polskiego w Warszawie). [Kpt. Andrij 
Potiebnia był oficerem pochodzenia 
ukraińskiego, zginął w zwycięskiej bi-
twie pod Skałą – dop. red.]

Pamiętajmy więc […] o tych 
wszystkich mieszkańcach Podgórza, 
którzy zasilili szeregi powstańców, 
o tych którzy polegli w walce, albo 
od ran oraz o ofi arnej ludności, która 
szła im z pomocą i która potem nie 
zapomniała.

Anna Sokulska
źródło: www.podgorze.pl 

[skróty od red.]

Pamiętajmy o powstańcach w Podgórzu

także w stylizacjach total look, czyli monochromatycz-
nych. I oczywiście Viva Magenta sprawdzi się w maki-
jażu, odnajdując się w kolorze szminki, paznokci czy 
różu na policzkach.

Jak się w tym mieszka?
Kolejną dziedziną oprócz mody, do której trafi ł kolor 

roku 2023, jest aranżacja i wystrój wnętrz. Dominują-
cy kolor jest połączeniem ciepłych i chodnych odcieni, 
dzięki czemu staje się bardziej przyjazny dla oka. Kolor 
ten może być okazją do ożywienia wnętrza, na przykład 
przez wprowadzenie designerskiego mebla w aksamit-
nym obiciu – fotela, sofy, kanapy, krzeseł, dzięki czemu 
zyskamy niepowtarzalny efekt. Viva Magenta pojawia się 
także na ścianach i podłogach, albo jako kolor, którym 
pokryta jest płaszczyzna, albo jako ornament dywanu, 
tapety lub grafi ki w salonie. Kolor roku 2023 idealnie 
sprawdzi się także w miejscach ofi cjalnych i reprezenta-
tywnych, takich jak restauracje, kina, hotele, czy sklepy. 

Czym jest Pantone?
Amerykański Instytut Pantone co roku wybiera domi-

nujący kolor, jak również stworzył uniwersalny i międzyna-
rodowy system kolorystyczny, który stanowi wzorzec barw. 
Pantone istnieje od 1986 roku i powstał na bazie doświad-
czeń związanych z poligrafi ą. W aktualnym wzorniku znaj-
duje się 2390 podstawowych kolorów Pantone, 600 kolorów 
metalicznych oraz 300 kolorów pastelowych i neonowych. 

W ubiegłym roku kolorem Pantone był Very Peri, czy-
li niebieska barwa z domieszką fi oletowo-czerwonych 
odcieni, który miał zachęcać do działania i kreatyw-
ności. W 2021 Pantone wybrał dwa kolory – słoneczną 
żółć i uspokajającą szarość jako połączenie optymizmu 
i trwałości.

PAULINA POLAK

ROK
W MALINOWEJ 
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