EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
I PODGÓRSKIE DNI OTWARTYCH DRZWI

- w sobotę 25 września w siedzibie Szpitala, ale też poza nią będą miały miejsce wydarzenia
związane z Małopolskimi Dniami Profilaktyki i Zdrowia, Europejskimi Dniami Dziedzictwa
Kulturowego oraz Podgórskimi Dniami Otwartych Drzwi.
- Godz. 11.00 wizyta w miejscu związanym z postaciami dwóch wybitnych psychiatrów,
którzy kierowali także Kobierzyńskim Zakładem i Szpitalem - budynek przy ul. Limanowskiego
5 na Starym Podgórz, gdzie w latach powojennych mieściła się tutaj poradnia zdrowia psychicznego,
którą kierował dr Władysław Stryjeński – wybitny psychiatra, dyrektor Zakładu w Kobierzynie w latach
1929-1938. O jego działalności opowie dr Damian Leszczyński ze Stowarzyszenia Podgorze.pl i lekarz
Szpitala Babińskiego w Krakowie.
Natomiast w latach 1976-2000 na Limanowskiego 5 mieścił się Dzienny Oddział Rehabilitacyjny
stworzony i kierowany przez dr Andrzeja Kowala dzisiaj patrona Stowarzyszenia Psychiatria i Sztuka,
które założył. W sobotnie przedpołudnie opowie o nim prof. Grażyna Borowik obecny Prezydent
Stowarzyszenia.
- Godz. .12.00 rozpocznie się cykl oprowadzań po poruszającej wystawie „Uważaj na
głowę” - zespół szpitalno-parkowy w Krakowie Kobierzynie (spotkanie przez budynkiem XIV, przy
głównym Rondzie Szpitala). Wystawa stworzona została w 2016 r. przez osoby z doświadczeniem
kryzysu psychicznego - byłych pacjentów Szpitala, ukazuje chorowanie, leczenie i zdrowienie z ich
perspektywy. Wejścia co ½ godziny (maksymalnie 15 osobowe grupy).
- Godz. 14.00 – oferta dla wszystkich pragnących poznać wyjątkowy zabytek jakim jest
zespół szpitalno-parkowy w Kobierzynie z cyklu „Kobierzyn – cztery pory roku”. Spotkanie przez
budynkiem teatru, przy głównym Rondzie Szpitala). Oprowadzanie na charakter wyjątkowy, bo
połączone będzie z degustacją słynnej kobierzyńskiej szarlotki (w nawiązaniu do hasła tegorocznych
Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego „smaki dziedzictwa”). Spacer potrwa około 2 godz., a w
jego programie znajdą się prezentacja historii i dnia dzisiejszego Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa
Babińskiego - wizyta w teatrze i kaplicy. Mowa będzie o dziejach obiektu, jego powstaniu, okresach
świetności i trudności, leczeniu, opiece, terapiach, w tym kreatywnych i jej efektach w postaci
twórczości artystycznej pacjentów. Opowiadać będą dr Damian Leszczyński (lekarz) oraz rzecznik
prasowy Szpitala Maciej Bóbr (historyk sztuki).
- godz. 17.00 oferta dla zainteresowanych niezwykłą sztuką. Wizyta w Stacji Badawczej
OUTSIDER ART - ul. Kalwaryjska 29 - prowadzonej przez Stowarzyszenie Psychiatria i Sztuka im.
dr. Andrzeja Kowala. Stosunkowo nowe i wyjątkowe miejsce na Podgórzu, prezentujące twórczość i
działania artystyczne twórców zwanych Outsiderami, nie mających formalnego wykształcenia
plastycznego i działających poza światem sztuki oficjalnej i uznanej, w tum także byłych pacjentów1)
Szpitala.

Dodatkowo w niedzielę 26 września o godz. 11.oo w ramach Podgórskie Dni Otwartych Drzwi
odbędzie się zwiedzanie wsi Kobierzyn – oprowadzać będzie p. Urszula Kryształowicz – niestrudzona
zbieraczka materiałów i świadectw związanych z dziejami Kobierzyna. Spacer "Tu była wieś
Kobierzyn" rozpocznie na przystanku MPK Komuny Paryskiej ( po stronie sklepu Biedronka). W
planie: dwór, koszary, kościół, szkoła, Stalag 369, mogiła, kapliczka na Zalesiu.
Serdecznie zapraszamy.

