Drodzy Koźmiczanie roku 2118,
My, niżej podpisani mieszkańcy podkrakowskich wsi: Koźmic Wielkich i Koźmic Małych, świętując
w dniu 11 listopada 2018 roku setną rocznicę Odzyskania Niepodległości Polski przesyłamy Wam
najserdeczniejsze pozdrowienia wraz z garścią informacji dotyczących naszego codziennego życia
w pięknych Koźmicach.
Chcielibyśmy wiedzieć, jak będą wyglądały Koźmice za 100 lat i wierzymy że Wy również jesteście
ciekawi codziennego życia w Koźmicach Wielkich i Koźmicach Małych w roku 2018.
Nasi przodkowie, którzy byli świadkami Odzyskania Niepodległości przez Polskę w 1918 roku żyli
w zupełnie innym świecie niż my. Wy też zapewne będziecie żyli w innym, miejmy nadzieję lepszym
świecie. Do naszych dziadków wiadomości docierały poprzez drukowane gazety i plotki usłyszane
w sklepie czy w karczmie dzięki osobom, które przybywały z dalekiego świata. W naszych czasach
dostęp do informacji jest powszechny dzięki internetowi - ogólnodostępnej sieci teleinformatycznej, z
której informacje docierają do nas przez komputery i telefony. Tę wiadomość przekazujemy w dwóch
postaciach: pisanej ręcznie atramentem, oraz drukowanej techniką laserową na drukarce. Księgi
benedyktyńskie pisane atramentem przetrwały tysiąc lat, druk ponad pięćset lat. Zapis elektroniczny
jest nam znany dopiero od 30-40 lat i nie mamy pewności czy on przetrwa następne 100 lat. Na
podstawie dostępnych nam informacji podejrzewamy, że może być z tym problem.
Przed stu laty informacja krążyła między ludźmi i dzięki ludziom. Dziadek z babcią po raz pierwszy
spotkać się mogli w parku, kościele lub na zabawie. Współcześnie informacja krąży między
komputerami i dzięki komputerom. Młodzież spotyka się w cyfrowym świecie wirtualnym na czym
cierpią coraz częściej relacje między żywymi ludźmi. Naszym trudnym obowiązkiem dzisiaj, jest
świadome pielęgnowanie tych więzi między ludźmi w realnym świecie – aby w ogóle mogło nadejść
Wasze jutro. Jeśli czytacie te słowa, to znaczy, że udało się tego dokonać.
Współcześni Koźmiczanie w życiu codziennym do przemieszczania się używają transportu
publicznego (autobusy) oraz własnych samochodów zasilanych paliwami płynnymi. Ale na naszych
oczach szybko rozwija się przemysł samochodów autonomicznych (bez kierowcy) oraz samochodów
elektrycznych. Czy w tym kierunku pójdzie rozwój transportu? Czy w Waszych czasach możliwa
będzie teleportacja? Dla nas to ciągle kwestia nierealna, będąca tematem filmów futurystycznych,
które w wolnych chwilach oglądamy na ekranach naszych telewizorów lub w kinach. Testowany
w ciągu ostatnich 10 lat system przekazu wizji trójwymiarowej wymagający użycia specjalnych
okularów przyjął się jedynie w kinach oraz w przemyśle rozrywkowym, zwłaszcza w popularnych
grach komputerowych. Telewizory nadal obsługują wizję w 2 wymiarach.
Czymś co nas łączy z tymi, którzy mieszkali w Koźmicach przed wiekiem i z tymi, którzy mieszkać tu
będą w wieku XXII jest troska o przyszłe pokolenia. Gdy nasi dziadkowie w 1918 roku odrywali ze
szkolnych mundurków guziki z godłem zaborcy patrzyli z nadzieją w czyste niebo na którym po raz
pierwszy od tak dawna załopotały polskie flagi. My dziś patrzymy w to samo niebo z niepokojem.
Zanieczyszczenie powietrza osiąga poziomy, które zagrażają naszemu zdrowiu a nawet życiu.
Zostawić Wam powietrze czystsze , niż to którym my dziś oddychamy to nasze zadanie na najbliższe
100 lat. Czy podołamy temu wyzwaniu?

Żyjemy w czasach niebywałego postępu technicznego, ale zdajemy sobie sprawę, że nasze obecne
najnowsze wynalazki techniczne, będą dla Was codziennością, albo w ogóle wyjdą z użycia. Niektóre
z nich pewnie będą źródłem żartów. Dla nas elektryczność, która dotarła do Koźmic zaledwie 70 lat
temu jest codziennością, a budki telefoniczne, z których można było porozmawiać z inną osobą
wyszły właśnie z użycia, ponieważ telefon obecnie posiada każdy, najczęściej nosząc go przy sobie
przez cały dzień. Za naszego życia wyszły zupełnie z użycia maszyny do pisania których przecież w XX
wieku używali słynni pisarze. Zostały zastąpione przez technikę komputerową. Od kilku lat
w Koźmicach rozwijana jest sieć światłowodowa pozwalająca na transfer danych z prędkością
1 gigabita na sekundę. Zapewne i to osiągnięcie nie zrobi na Was specjalnego wrażenia.
Nasze przesłanie do Was zostawiamy w miejscu, co do którego sądzimy, że ma największą szansę
przetrwać w stanie nienaruszonym do 2118 roku. Co prawda nie było go w roku 1918, jednak od 30
lat nikt nie wyobraża sobie widoku centrum wsi bez tej budowli. To kościół parafialny pod
wezwaniem Trójcy Świętej w Koźmicach Wielkich. To wezwanie sugeruje, że nasz depozyt będzie
strzeżony przez Trzech Strażników - choć w Jednej Osobie. Znakomita większość Koźmiczan deklaruje
się jako wierzący chrześcijanie obrządku katolickiego.
Wiecie już, że w Koźmicach naszych czasów znajdował się kościół. Jakie jeszcze ważne dla Koźmiczan
instytucje posiadamy w naszej wsi? Jest przedszkole dla dzieci od 3 do 7 roku życia, w którym
w listopadzie 2018 roku podstawy edukacji zdobywało 70 dzieci. Opiekę nad nimi sprawowało
sześcioro nauczycieli i 6 osób personelu pomocniczego a także 2 osoby zajmujące się administracją.
O naszych czasach zapewne w przyszłości będzie się mówiło, że były to czasy ciągłych reform
edukacyjnych. Do niedawna mieliśmy w Koźmicach 2 szkoły – szkołę podstawową (klasy 1-6) oraz
gimnazjum (klasy 1-3). W wyniku kolejnej reformy edukacji pozostała nam obecnie jedna szkoła
podstawowa obejmująca klasy 1-8, oddział przedszkolny oraz oddział gimnazjalny, który funkcjonuje
ostatni rok. W szkole edukację zdobywa łącznie 418 dzieci, a wiedzę stara się im przekazać
49 nauczycieli. Posiadamy też kompleks sportowy obejmujący pełnowymiarowe boisko do piłki
nożnej oraz kilka boisk uniwersalnych ze sztuczną nawierzchnią, gdzie można grać w piłkę nożną,
siatkówkę lub tenisa. Nasza Koźmicka biblioteka posiada 12 tysięcy książek. Tradycyjne książki wciąż
są popularne mimo dostępności elektronicznych wydawnictw. Nic nie zastąpi bowiem szelestu
odwracanych kartek książki czytanej w towarzystwie dobrej kawy, herbaty lub jakiegoś nieco
mocniejszego trunku. Od miłośników tych ostatnich otrzymujecie w naszej kapsule czasu przepis na
nalewkę z aronii wykonaną domowym sposobem. Sama nalewka mogłaby nie przetrwać….
100 lat temu, w czasach kiedy Polska odzyskiwała niepodległość, a Koźmice Małe i Koźmice Wielkie
wychodziły spod panowania Cesarstwa Austro-Węgier, większość mieszkańców zajmowała się
rolnictwem. Zwierzęta gospodarskie, jak koń czy krowa były powszechnie hodowane, a co bogatsi
gospodarze posiadali po kilka - kilkanaście zwierząt. Obecnie w Koźmicach rolnictwem zajmują się już
nieliczni, a jeszcze mniej jest takich, dla których jest to główne źródło dochodów. Krów mlecznych
w Koźmicach mamy obecnie 14. Koni jest 15, a pogłowie zwierząt zarejestrowanych u weterynarza
uzupełniają owce w ilości 19 sztuk oraz 4 kangury hodowane przez lokalnego miłośnika zwierząt. Tu
i ówdzie przy domach można jeszcze spotkać kury, króliki, indyki oraz oczywiście koty i psy. Mamy
również w Koźmicach sporo gatunków zwierząt żyjących dziko. Niektóre z nich powodują szkody –
jak np. dziki niszczące uprawy w poszukiwaniu pożywienia, czy kuny, które przegryzają przewody
elektryczne w naszych samochodach skutecznie je unieruchamiając . Są sarny mające swoje szlaki

prowadzące do wodopoju, jeże, lisy, a w rzece Wildze można nawet złowić pstrąga i zobaczyć bobra.
Z ptaków, które latają po naszym niebie trzeba wymienić sójki, wilgi, gile, pliszki, sikorki, skowronki,
jaskółki, drozdy, gołębie, a z nieco większych – sokoły, jastrzębie czy myszołowy oraz oczywiście
typowe dla krajobrazu polskiej wsi bociany.
W tej kapsule znajdziecie monetę okolicznościową wydaną przez Narodowy Bank Polski z okazji 100
rocznicy Odzyskania Niepodległości. Moneta o nominale 5 złotych ma wymiary i wygląd normalnej
monety obiegowej z dodatkowym napisem upamiętniającym rocznicę. Co można kupić za 5 złotych
w jednym z Koźmickich sklepów? Na przykład 2 bułki, 2 jajka i litr mleka. Jeśli ktoś ma inne potrzeby,
może kupić 2 butelki piwa, albo 20 dekagramów dobrej kiełbasy lub 10-15 dekagramów szynki,
ewentualnie tabliczkę dobrej czekolady.
Załączamy kilka zdjęć koźmickich krajobrazów, które zostały wykonane z powietrza. Piękna
październikowa pogoda pozwoliła na uchwycenie barw jesiennych na drzewach i łąkach. Na naszych
zdjęciach możecie zobaczyć, że zabudowa Koźmic jest dosyć luźna w porównaniu z terenami
miejskimi. Czy w Waszych czasach Koźmice staną się już częścią Krakowa, który na zdjęciach widać na
horyzoncie? Czy może jednak zachowają charakter wiejski? Czy Czarny Las przetrwa do Waszych
czasów? W kapsule znajdziecie słoiczek z miodem z pasieki "Słońce", która znajduje się na skraju
Czarnego Lasu.
A teraz kilka danych statystycznych dotyczących samych mieszkańców Koźmic. Na dzień 30 września
2018 roku Koźmice Małe liczyły 163 domy i 663 mieszkańców. Koźmice Wielkie – 635 domów i 2621
mieszkańców. Niepełnoletnich poniżej 18 roku życia w Koźmicach Małych jest 156 a w Koźmicach
Wielkich 562. W naszych czasach płatna emerytura obejmuje kobiety powyżej 60 roku życia
i mężczyzn powyżej 65 roku życia. Emerytów mamy odpowiednio: 89 w Koźmicach Małych i 457
w Koźmicach Wielkich. Czas życia systematycznie się wydłuża, w Koźmicach żyją osoby w wieku
ponad 90 lat. Czy w Waszych czasach dożywanie 100 lat będzie powszechne? Życzymy Wam tego z
całego serca.
Do tego listu dołączone są kartki z podpisami mieszkańców. Być może część z Was rozpozna wśród
nich swoich dziadków lub pradziadków. Wspomnijcie nas miło i pozostawcie coś dla kolejnych
pokoleń. Proponujemy Wam, abyście również pozostawili kapsułę czasu – na przykład do otwarcia w
300 rocznicę Odzyskania Niepodległości w 2218 roku.
Życzymy Wam Wszystkiego Dobrego.
Koźmiczanie zebrani 11 listopada 2018 roku

