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Zwracam się do Przyjaciół, wszystkich, którzy 
kochali Krzysztofa Kmiecia 

 
 
 Kilka dni temu odbyło się kolejne spotkanie koleżeńskie  w Osieczanach.  
Połączyły nas młode lata i działalność w organizacjach młodzieżowych, wszyscy 
doskonale wiemy, że Spiritus movens naszych wszystkich spotkań był Krzysztof 
Kmieć. To jemu zawdzięczamy wszystkie przyjemne chwile wynikające z bycia 
razem, również to ostanie spotkanie było jego pomysłem, którego nie zdążył 
zrealizować - my zrobiliśmy to dla niego -  niestety już bez niego! 

Była z nami Ola, jego żona, oglądaliśmy zdjęcia i filmy i wszyscy po raz kolejny 
stwierdziliśmy, że bardzo nam go brakuje… 
 
Każdy z nas ma na własność cząstkę jego twórczości, mamy Exlibrisy, które On 
zrobił specjalnie dla nas! Dlatego proponuję zróbmy teraz MY coś dla jego 
pamięci, bo on już niczego nie potrzebuje! 
 
Exlibris który wykonał dla mnie w roku 1986 posiada nr 2 w jego kilkutysięcznej 
kolekcji. Ten Exlibris jest jednocześnie pierwszym, który się zachował, więc 
otwiera galerię Exlibrisów farmaceutów. 
Ja jestem też, chyba pierwszym jego kolegą, którego spotkał w akademiku po 
przybyciu z Tanowa na studia farmaceutyczne. Poznaliśmy się na początku 
października 1968 roku przy ul. Racławickiej 9a, gdzie obaj mieszkaliśmy. 

Krzysiek od samego początku pobytu na studiach rozpoczął razem ze mną, 
aktywną pracę w Komisji Informacji i Propagandy Rady Wydziałowej ZSP. Był dla 
mnie wybawieniem – jego zdolności artystyczne nadały nową jakość naszym 
wysiłkom. Wkrótce zajął moje miejsce i został Przewodniczącym tej Komisji. 

Potem organizowaliśmy razem wycieczki, złazy, rajdy. On projektował znaczki 
rajdowe plakaty, okładki śpiewników, ale także wykonywał osobiście dekoracje, i 
wszystko co było nam potrzebne. 

Dlatego czuje się upoważniony tą wieloletnią przyjaźnią i zobowiązany do tego, 
żeby Wam zaproponować ufundowanie portretu naszego Przyjaciela Krzysztofa, 
który w pierwszą rocznicę jego śmierci a zarazem 62 rocznicę jego urodzin, 
uroczyście podarujemy Muzeum Farmacji w Krakowie. 
 



Dr Krzysztof Kmieć- farmaceuta, adiunkt w  Katedrze Farmakognozji, wybitny 
artysta, a przede wszystkim nasz serdeczny kolega swoimi dziełami przyczynił się 
do rozsławienia krakowskiego Wydziału Farmacji.  
Jego dziełami cieszą się setki ludzi wybitnych; naukowcy, znani artyści, 
sportowcy a także zwykli ludzie jego przyjaciele, koledzy i znajomi.  
Wszyscy mamy coś, co On nam dał, więc teraz dajmy coś my! 

Ufundujmy sobie portret naszego Przyjaciela i poprośmy o to, aby zawisł w 
Muzeum Farmacji  przy ul. Floriańskiej w Krakowie, tak abyśmy wszyscy mogli go 
tam oglądać, również ci, którzy nie mieli okazji poznać Krzysztofa osobiście, ale 
zachwyciły ich jego dzieła, dajmy im szansę by mogli zobaczyć Jego pełną ciepła, 
zawsze uśmiechniętą, pogodną twarz. 

Grono jego przyjaciół, inicjatorów tego przedsięwzięcia zwraca się do Was z 
prośba o wsparcie tych starań. Bardzo na Was liczymy na Wasze zaangażowanie 
w sprawę i rozpowszechnienie tej idei wśród licznej rzeszy przyjaciół 
Krzysztofa.  

Jesteście upoważnieni do przekazywania tej informacji wszystkim 
zainteresowanym zwłaszcza tym, którzy posiadają jego Exlibrisy. 

Chcąc umożliwić wszystkim zainteresowanym udział w tym przedsięwzięciu, 
proponujemy zbiórkę pieniędzy na zasadzie wykupu Cegiełek..  
Cenę  jednej Cegiełki  ustalamy na 50 zł, które wszyscy chętni mogą wpłacać na 
konto: 
 
Krystian Sodzawiczny  
Zawada 257,  32-445 Krzyszkowice 
Nr konta w Pekao SA  30 1240 5051 1111 0010 3995 4928 
Z dopiskiem: Portret Krzysia 
 
Każdy wpłacający otrzyma potwierdzenie wpłaty i znajdzie się na liście 
fundatorów portretu. 
 
Krystian Sodzawiczny 
 


