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haki holownicze
mechanika ogólna
12 657 23 75, 513 096 771
PIOMAR, Kozłówek, ul. Polonijna 1

dla stAłych 
klientów 
RABAty

tłuMIKI
* stomatologia zachowawcza 

* chirurgia 
* protetyka (własna pracownia protetyczna)

Wola Duchacka ul. Włoska 6b/3 
tel: 12 35 22 555

pon.-pt. 10.00-19.00, sob. rejestracja na telefon

A & M GABINET 
STOMATOLOGICZNY PrOMOCjA!!! 

15% zniżki na leczenie*
Przeglądy, konsultacje i wyceny 

GrATIS
*promocja ważna do końca lipca 2012

Sztuka dobrego druku

www.leyko.pl

ulotki, plakaty, 
książki, katalogi...

Biura do wynajęcia: 600 880 870   

PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE  
u motocykle – samochody do 3,5 T  

u pojazdy zasilane gazem  
u pojazdy sprowadzone z zagranicy 

u badania powypadkowe

ul. Wielicka 250
czynne:  

pn. – pt.:  8 – 18 sob.: 8 – 14  

SERWIS  
u specjalizacja Opel - serwis pogwarancyjny

u naprawa wszystkich marek pojazdów
u komputerowa diagnostyka silnika wszystkich marek

u serwis ogumienia - serwis klimatyzacji
u naprawy blacharsko-lakiernicze

tel. 12 288 04 10 i 12 288 05 00

nowe godziny otwarcia 
stacji kontroli pojazdów! 

pn. – pt. 7 – 21, soB. 8 – 14

kliMatyzacja – naprawa • obsługa • dezynfekcja układu wentylacji
sklep– części zamienne, oryginały i tańsze zamienniki

dobry WĘGIEL, tani KOKS
najlepszy EKOGROSZEK

na wymiar DREWNO KOMINKOWE
tel. 12 /269-06-01, 12 /393-57-01 
Swoszowice, ul. Kolejarzy 71  

– przy stacji PKP Kraków Swoszowice 
(dojazd od ul. Kąpielowej)

www.oPalKraKow.Pl

Przyjedź i SPrawdź! zaPraSzamy!

Są z nami od tysięcy lat. zapylają 78% roślin na zie-
mi, z których powstaje 1/3 żywności. Produkują miód 
i inne substancje wykorzystywane przez człowieka dla 
zdrowia i przyjemności.

Na całym świecie, w tym w Polsce, obserwuje się groź-
ne zjawisko masowego ginięcia pszczelich rojów. W tym 
roku mogło wyginąć do 20% pszczół.                Cd. str. 3

Alarm dla pszczół

Jak co roku w czerwcu obchodzimy na naszych łamach 
Dzień Rodziny. W ten sposób honorujemy rozrzucone 
po kalendarzu dni: Babci, Dziadka, Matki, Ojca i Dziec-
ka. Przy rodzinnym stole swoje miejsca mają także stryj-
kowie, wujkowie, ciocie, kuzynowie, żony i mężowie, te-
ściowie, szwagrowie, rodzice chrzestni i opiekunowie...

Życzymy, aby w naszych rodzinach zagościła zgoda, 
wzajemny szacunek, zdrowie, dostatek i uśmiech. Abyśmy 
tworzyli taką rodzinę także w wymiarze sąsiedzkim, dziel-
nicowym i ponadlokalnym.

Dedykujemy wszystkim obraz Barbary woźniak 
pt. „Sen żółty”, przedstawiający krainę szczęśliwego 
dzieciństwa (dziecko huśta się z tatą, obok kwiaty, kot 
i  latający konik).                     Więcej o artystce na str. 7

Dzień Rodziny w „Wiadomościach”

Kiedyś nie do pomyślenia, dziś, niestety, zjawisko co-
raz bardziej powszechne. Ukończenie studiów nie daje 
już nie tylko gwarancji dobrze płatnej, satysfakcjonu-
jącej pracy, czasem nie daje wręcz gwarancji żadnej 
pracy. jak sobie z tym poradzić?

Decyzja na całe życie
Świeżo upieczeni absolwenci szkół średnich stoją 

teraz przed wyborem kierunku studiów. Na ich decy-

zję wpływ mają zwykle nie tylko zainteresowania, ale 
i perspektywy zawodowe. Coraz większą popularnością 
cieszą się tzw. kierunki zamawiane, wskazywane przez 
ekspertów jako bardzo przyszłościowe, istotne dla pol-
skiej gospodarki, po których młodzi ludzie nie powinni 
mieć problemów ze znalezieniem zatrudnienia. Dodat-
kową motywacją może być też wysokie stypendium dla 
najlepszych studentów.               Cd. str. 6

Bezrobotny magister
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Wiosna i lato to, przynajmniej w naszych warunkach 
klimatycznych, najprzyjemniejsza część roku. Długi 
weekend majowy już za nami, a za oknem fantastycz-
na pogoda. Jasno, ciepło i optymistycznie, miejmy na-
dzieje, że tak będzie aż do jesieni. Taka aura sprzyja 
wypadom w plener, korzystaniu z weekendów, ciepłych 
wieczorów. Nieodłącznym elementem wiosny oraz lata 
jest również chęć utrwalenia wszystkich ciepłych wspo-
mnień. Dlatego też sięgamy po lekko zakurzone już 
aparaty i ruszamy w plener, na wycieczkę lub na grilla. 

Czas spędzony w rodziną, przyjaciółmi czy najbliż-
szą osobą wart jest uwiecznienia i zachowania na lata. 
Niestety większość cyfrowych sposobów przechowywa-
nia wspomnień nie sprawdza się po latach. Komputery 
się psują, twarde dyski starzeją, a fotografia w portalu 
społecznościowym może zniknąć tak szybko, jak wspo-
mnienie zachowane w komórce.

Najskuteczniejszym sposobem przechowywania cen-
nych wspomnień jest fotografia utrwalona na papierze. 
Trudno jednak polecać na tzw popularnych fotolabach. 
Fotografie zlecane do wykonania tracą  z czasem na ja-
kości i płowieją. Co więcej, wojna cenowa obniża wciąż 
jakość oferowanych usług. Na szczęście osobista ma-
giczna chwila wykonania samodzielnie fotografii, znana 
fotografom analogowym, nie znika w erze cyfrowej. Dziś 
każdy we własnym domu może wydrukować fotografię, 
szybko i wygodnie. Samodzielnie wykonana fotografia 
będzie miała duszę, utrwali wspomnienia, a dzięki dobo-
rze odpowiedniego papieru lub drukarki przetrwa nawet 
do 200 lat! 

Paleta ozdobnych i szlachetnych papierów do druku 
fotografii jest ogromna. Technologia również prze wciąż 
naprzód. Są jednak specjaliści, potrafiący zadbać o Pań-
stwa wspomnienia, pomóc, doradzić i dobrać papier lub 
sprzęt spełniający Państwa wymagania. CENTRUM 
PAPIERU, jak sama nazwa wskazuje, jest miejscem, 
gdzie papier i przelane na niego obrazy lub słowa, są 
w centrum uwagi. Mimo że nowy, duży salon CENTRUM 
PAPIERU znajduje się na ul. Wolskiej 2C od niedawna, 
firma może pochwalić się już 15-letnim doświadczeniem. 
Specjaliści CENTRUM PAPIERU oferują usługi druku 
oraz sprzęt i media. znajdziemy tam papiery fotogra-
ficzne, biurowe, specjalistyczne, plotery, drukarki, 
tusze i tonery. Wszystko co potrzebne do przewlekania 
na papier obrazu i słów, czyli wspomnień i myśli. 

Papier ma tą magiczną właściwość, że mimo postępu 
technologicznego, wciąż jest najtrwalszym sejfem na-
szych wspomnień. Jeżeli wydaje się Państwu nietrwały, 
wystarczy spróbować odczytać informacje zapisywane 
na dyskietkach. Zapraszamy do odwiedzin w CEN-
TRUM PAPIERU, gdzie od czerwca wydrukować będzie 
można swoje zdjęcie, zupełnie nieodpłatnie i przete-
stować jakość i wygodę utrwalania wspomnień powoli 
kończącej się wiosny.

Zaufaj 
naszemu 

doświadczeniu! 

Tradycja 
od 1996 r! 

PRZELEJ SWoJE  
WSPomNIENIA NA PAPIER!

centruM papieru - bliżej niż myślisz!  
serdecznie zapraszamy: 

ul. wolska 2c, przy ul. wielickiej 
tel. 12 - 312 25 00, 12 - 411 94 96, 12 - 421 15 77

w dniach 16 – 21 maja 
w foyer sali obrad rady 
miasta Krakowa można 
było oglądać projekty re-
witalizacji Parku duchac-
kiego, przygotowane przez 
studentów architektu-
ry Krajobrazu Studiów 
międzywydzia łowych 
 Uniwersytetu rolniczego. 
Honorowy patronat nad 
wystawą objęli przewod-
niczący rady miasta Kra-
kowa Bogusław Kośmider 

i rektor Uniwersytetu rolniczego prof. janusz Żmija. 
Otwarciu wystawy towarzyszyło duże zainteresowa-

nie. Oglądano i omawiano poszczególne projekty, pod-
suwano nowe pomysły. Wrażenie i podziw budziło to, 
że adepci architektury krajobrazu podeszli do tematu 
z wyjątkowym zaangażowaniem: wykazali się inwencją, 
fantazją, profesjonalizmem, a przy tym wyczuciem hi-
storycznym, wszak opracowywali rewitalizację parku 
podworskiego o 500-letniej tradycji. 

Z tego miejsca – między obecnymi ulicami Malbor-
ską i Białoruską, z ul. Estońską, która była dawniej aleją 
dworską – wyrasta tożsamość Woli Duchackiej, pomni-
kowa przyroda przeplata się z historią, patriotyzmem 
i kulturą. Tutaj m.in. ukrywano broń dla Armii Krajo-
wej, a w czasach przedwojennych tętniło życie kultural-
ne, właściciele majątku byli światłą elitą.

Dlatego działania Rady Dzielnicy XI, prowadzone 
od września 2007 r. – wspomaganej aktywnie przez 
Stowarzyszenie Przyjaciół Woli Duchackiej, wiele or-
ganizacji pozarządowych i środowisk opiniotwórczych 
w Krakowie – są tak zdeterminowane i priorytetowe. 
Oprócz walorów krajobrazowych i przyrodniczych, 
jak chronione gatunki płazów, pomniki przyrody czy 
stawy podworskie (założone jeszcze przez zakon du-
chaków w 1425 r.), są tu zabudowania dworskie (obec-
nie przedszkole samorządowe przy ul. Estońskiej),  

tzw. stary dwór z ruinami XIX-wiecznego lamusa oraz 
XVII-wieczna wozownia wraz z ruinami dawnej stajni. 
Miejsce niezwykle urokliwe, które trzeba ocalić przed 
deweloperską zabudową. Na listach poparcia o utwo-
rzenie Parku widnieje ponad 1700 podpisów. 

Nie udało się niestety zablokować budowy os. Pod 
Dębami przy ul. Białoruskiej, gdzie w miejscu wieko-
wych dębów wyrastają wieżowce, w tym… 11-piętro-
we. Mimo zdecydowanych sprzeciwów i kilkakrotnych 
negatywnych opinii Rady Dzielnicy XI oraz Wydzia-
łu  Kształtowania Środowiska, Wydział Architektury 
UMK nie znalazł podstaw do uchylenia zgody. Skutki 
dla Parku będą opłakane, bo teren budowy stanowi źró-
dlisko zasilające stawy podworskie. Ich stopniowe wysy-
chanie oznacza śmierć dla ekosystemu. 

Podczas ubiegłorocznych wakacji w sukurs Parkowi 
przyszli studenci Wydziału Architektury Uniwersyte-
tu Rolniczego. W lipcu 30-osobowa grupa, podzielona 
na cztery zespoły, podjęła badania i pomiary na terenie 

Są projekty – czekamy na Park Duchacki

podworskim: wykonali inwentaryzację dendrologiczną, 
pomiary geodezyjne i skaning laserowy. W semestrze zi-
mowym, od października 2011 do lutego 2012 r., praco-
wali w 11 zespołach pod kierunkiem nauczycieli akade-
mickich: dr. inż. arch. Leszka Byliny, który był głównym 
koordynatorem i opiekunem projektów (tych prezen-
towanych na wystawie) oraz dr inż. arch. Małgorzaty 
Wilczkiewicz, z którą omawiali projekty małej architek-
tury i detali architektonicznych. Pomysłodawcą prak-
tyki zawodowej studentów w Parku Duchackim, która 
powinna zakończyć się opracowywaniem wariantowych 

projektów rewitalizacji Parku, a także inicjatorem zor-
ganizowania wystawy w krakowskim magistracie, był 
dr hab. inż. Wojciech Przegon, prof. UR, zastępca prze-
wodniczącego Rady Kierunku, a przy tym mieszkaniec 
Woli Duchackiej i jeden z orędowników powstania Par-
ku. Patronat nad całością przedsięwzięcia, które zostało 
wykonane w ramach cyklu dydaktycznego (wsparcie fi-
nansowe projektu), objął przewodniczący Rady Kierun-
ku dr hab.inż. Piotr Muras, prof. UR.

Poza magistratem wystawę prac można było oglądać 
m.in. 1 czerwca podczas 7. Festiwalu „Święto Ogro-
dów” w Ogrodzie Botanicznym przy ul. Kopernika. 
A także w dniach 4 – 17 czerwca w Wojewódzkiej Bi-
bliotece Publicznej przy ul. Rajskiej. W zorganizowaniu 
tych wystaw wzięło udział Stowarzyszenie Przyjaciół 
Woli Duchackiej.

Trwają negocjacje między Wydziałem Skarbu UMK 
a pełnomocnikiem właścicieli. Uchwała Rady Miasta 
z 4 stycznia br. „w sprawie kierunków działania Pre-
zydenta w celu pozyskania terenów przeznaczonych 
na planowany Park Duchacki” wyznaczyła następu-
jący harmonogram: do 30 kwietnia przygotowanie 
propozycji nieruchomości na wymianę, do 30 wrze-
śnia zakończenie negocjacji z właścicielami. Tymcza-
sem okazuje się, że miasto nie ma w swoich zasobach 
ekwiwalentnych terenów na wymianę. Nadzieja w tym, 
że w połowie roku radni miasta z przewodniczącym 
 Kośmiderem na czele znajdą środki, aby jednak część 
spłaty (z 8 mln 351 tys. zł) dokonać kwotowo, a resztę 
na zasadzie wymiany gruntów. Podczas rozmów władze 
miasta z prezydentem Jackiem Majchrowskim na czele 
deklarują nieustannie, że „Park Duchacki powstanie”.

Tekst i zdjęcia: Jarosław KaJdańsKi

Przewodniczący Bogusław Kośmider i prof. Wojciech Przegon.

Maria Pierwoła, Natalia Mądrala i Piotr Malec-Lewandowski 
– przy swoim projekcie.

Jeden z projektów rewitalizacji.

Trwa budowa os. Pod Dębami.

Studenci na sali obrad, po prawej stronie siedzą 
kpt. Wolny i dr Bylina.
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W skrócie

MASAŻ LECZNICZY
POŁĄCZONY Z TERAPIĄ DR N.LYAPKO

skuteczne usuwanie bólów kręgosłupa, mięśni, stawów

Dojazd do domu klienta
z profesjonalnym stołem do masażu 
tel. 666 226 306, info@aplimedica.pl 

ATRAKCYJNE CENY !!!

Są z nami od tysięcy lat – zapylają rośliny, produkują 
miód i inne substancje wykorzystywane przez człowieka 
dla zdrowia i przyjemności. dziś grozi im wyginięcie. 
jedni przyczyn masowych pomorów pszczół upatrują 
w źle stosowanych środkach ochrony roślin, inni mó-
wią o niekorzystnych zmianach w środowisku natural-
nym, do których pszczoły nie potrafią się dostosować, 
a jeszcze inni przyczyn kłopotów upatrują w roślinach 
genetycznie modyfikowanych.

Co jakiś czas środowisko 
pszczelarzy elektryzuje wiado-
mość o pomorze kolejnego roju. 
Takie przypadki zdarzają się na 
całym świecie. Przyczyny tego 
zjawisko próbują zgłębić rzesze 
naukowców. Na ogół zwraca-
ją uwagę na rozwój pasożytów 
i chorób atakujących pszczoły, 
zmieniające się warunki środowi-
skowe oraz klimatyczne, a także 
na środki chemiczne stosowane 
do ochrony roślin uprawnych, 
zwiększenia ich plonów. Jedny-
mi z „podejrzanych” są neonikotynoidy znajdujące się 
w środkach owadobójczych, którymi uodparniane są 
nasiona i opryskiwane rośliny uprawne, m.in. buraki, 
kukurydza i rzepak.

Groźne chemikalia
Pszczelarze przekonują, że kłopotom pszczół winne 

są środki ochrony roślin, bo do innych zmian owady po-
trafią się dostosować, wszak czyniły to z powodzeniem 
przez stulecia. W zetknięciu z pestycydami nie mają 
szans. Są to dla nich substancje zupełnie obce, zatruwa-
jące ich organizmy. Nawet jeśli pszczoły nie padają od 
razu, to chemikalia uszkadzają ich układ odpornościo-
wy i nerwowy. Owady tracą orientację w terenie, dzia-
łają samodestrukcyjnie, są mniej odporne na choroby 
i pasożyty.

Formułując takie oceny, pszczelarze wskazują na 
konkretne sytuacje, gdy pszczoły wyginęły w danej pa-
siece po opyleniu roślin w okolicy chemikaliami. Tak 
było przykładowo w 2010 r. w okolicach Biecza, gdzie 
przeprowadzano odkomarzanie. Pszczelarze nie zdołali 
zabezpieczyć swoich pasiek i stracili 360 rodzin pszcze-
lich, których wartość oszacowali na 260 tys. zł. Opryski 
kwitnącego rzepaku były z kolei prawdopodobnie przy-
czyną śmierci kilkunastu milionów pszczół w maju tego 
roku w gminie Olesno, w powiecie dąbrowskim. Tutaj 
straty szacowane są na kilkadziesiąt tysięcy zł.

Między młotem a kowadłem
Rolnicy są w bardzo trudnej sytuacji. Z jednej strony 

muszą dbać o rośliny, zwiększać ich plony. Muszą więc 
stosować środki chemiczne, które uchronią je przed pa-
sożytami i chorobami. Z drugiej strony, to co jest dobre 

dla roślin, bywa śmiertelnie niebezpieczne dla pszczół, 
które są niezbędne do zapylenia wielu gatunków roślin.

Liczne przykłady ze świata pokazują, że należy zacho-
wać umiar i rozwagę w stosowaniu środków chemicz-
nych, a wprowadzenie ich do powszechnego stosowania 
winno być poprzedzone bardzo dokładnymi badaniami 
w różnych warunkach atmosferycznych, ich wpływu na 
wszelkie żywe organizmy. Zastrzeżenie o wpływie wa-

runków atmosferycznych ma istot-
ne znaczenie. Chemikalia mogą 
być bowiem, przykładowo, zupełnie 
nieszkodliwe dla pszczół w dni desz-
czowe, z niskimi temperaturami, 
lecz stanowić śmiertelne zagrożenie 
w pogodne, suche dni.

Nierozważne, nadmierne stoso-
wanie chemikaliów może dopro-
wadzić do całkowitego wyginięcia 
pszczół w danym regionie. Wówczas 
ratunkiem jest „import” pszczół z in-
nych rejonów, a gdy skażenie jest 
zbyt duże, by one przeżyły, koniecz-
ne jest zapylanie roślin przez czło-

wieka specjalnymi pędzelkami. Doświadczyli tego planta-
torzy w kilku rejonach światach, m.in. rolnicy z chińskiej 
prowincji specjalizującej się w uprawie gruszek.

Proste sposoby
Zagrożenia można zminimalizować. Przede wszyst-

kim stosując właściwie wszechstronnie przebadane 
środki chemiczne i przestrzegając zasad ich rozpylania. 
Jedna z nich mówi, że oprysków nie należy dokonywać 
w południe, w godzinach największej aktywności pszczół.

Pszczołom można też pomóc, zwiększając liczbę 
roślin nie wymagających oprysków – sadząc lipy czy 
opóźniając pierwszy pokos traw do czasu przekwitnię-
cia mniszka lekarskiego. W powiecie chrzanowskim 
wymyślono, by przy współpracy z Austriakami i dzięki 
pieniądzom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska obsiać nieużytki lawendą.

W maju ruszyła kampania edukacyjna „Z Kujawskim 
pomagamy pszczołom” prowadzona przez producenta 
oleju Kujawski. Jej celem jest przekonanie Polaków do 
sadzenia w przydomowych ogródkach i na balkonach 
roślin kwitnących w różnych okresach, by w ten sposób 
zapewnić pszczołom i innym owadom stały dostęp do 
pokarmu. Organizatorzy zachęcają też do unikania sto-
sowania nawozów chemicznych, wskazują na negatyw-
ne skutki wypalania traw oraz edukują rolników w spe-
cjalnej broszurce, jak stosować środki ochrony roślin, 
nie szkodząc pszczołom.

Parafrazując znane słowa prezydenta Stanów Zjed-
noczonych, można powiedzieć: „Nie pytaj co pszczoły 
mogą zrobić dla Ciebie (to już wiadomo, pokazały to 
przez wieki), ale co Ty możesz zrobić dla pszczół”.

Krzysztof dulińsKi

Pszczoły w niebezpieczeństwie

14 maja w Sali Poselskiej na wawelu odbyła się 
uroczystość wręczenia tegorocznej Nagrody im. 
 erazma i anny jerzmanowskich. Przyznano ją nesto-
rowi polskich chemików, 99-letniemu prof. adamowi 
 Bielańskiemu.

Uroczystość miała jak zwykle podniosły charakter, 
gości przywitał dyrektor Zamku Królewskiego na Wa-
welu prof. Jan K. Ostrowski, a prowadził ją sekretarz 
generalny Polskiej Akademii Umiejętności prof. Jerzy 
Wyrozumski. Wśród wielu obecnych gości witano m.in. 
przedstawicieli wyższych uczelni, władz województwa 
i miasta, konsulów USA, RFN i Słowacji, także ks. kard. 
Franciszka Macharskiego oraz przedstawiciela potom-
ków rodziny Jerzmanowskich Erazma  Mieszczańskiego. 
Odczytano także listy gratulacyjne.

Nagroda, ze względu na jej wartość i prestiż, zwana 
„polskim Noblem”, była wręczana w latach 1915-1938. 
Ustanowił ją w 1909 r. zapisem testamentowym na 
rzecz Akademii Umiejętności w Krakowie Erazm Józef 
Jerzmanowski, powstaniec styczniowy, emigrant, wy-
nalazca i przedsiębiorca, który zdobył fortunę ”oświe-
tlając Amerykę”, a przy tym wielki patriota i filantrop, 
dobroczyńca Prokocimia. Nagrodę wartości ponad 
1 mln ówczesnych koron (równowartość ok. 365 kilo-
gramów złota) zgodnie z zapisem „mógł otrzymać tylko 
Polak i katolik, pochodzący z przedrozbiorowych tere-
nów Polski, naukowiec, twórca kultury lub społecznik”. 

Laureatami byli m.in. ks. kard. Adam Sapieha, Ignacy 
Paderewski i Henryk Sienkiewicz. 

Dzięki wytrwałym działaniom Towarzystwa Przyja-
ciół Prokocimia im. Erazma i Anny Jerzmanowskich, 
zwieńczonych sukcesem w 100-lecie śmierci fundatora 
w 2009 r., nagroda (w wysokości 100 tys. zł) może być 
znowu przyznawana przez odrodzoną Polską Akademię 
Umiejętności, a jej sponsorem jest Sejmik Wojewódz-
twa Małopolskiego. Dotychczas laureatami nagrody 
zostali: Janina Ochojska-Okońska jako prezes Polskiej 
Akcji Humanitarnej, prof. Jerzy Nowosielski oraz prof. 
Maciej Grabski.

Tegoroczną decyzję kapituły ogłosił prezes PAU 
prof. Jerzy Białas, wyrażając hołd nestorowi polskich 
chemików, twórcy polskiej i krakowskiej szkoły katali-
zy, autorowi fundamentalnych podręczników do chemii 
ogólnej i nieorganicznej, z których uczyły się pokolenia 
uczniów i studentów.

W swojej krótkiej przemowie dostojny laureat skupił 
się na prezentacji sylwetki fundatora nagrody. A przy 
okazji zaapelował do polskiej nauki o takie wynalazki, 
jakie były dziełem Jerzmanowskiego – usprawniające 
życie codzienne.

Na zakończenie dyrektor Zamku na Wawelu zaprosił 
gości do obejrzenia „Damy z gronostajem” Leonarda 
da Vinci, z czego chętnie skorzystano.

(KaJ)

93-letni Bogdan Szymusik jest dobrze znany wielu 
mieszkańcom woli duchackiej. Pisaliśmy o nim wielo-
krotnie na naszych łamach.

Od najmłodszych lat hodował pszczoły i swojej pasji 
pozostał wierny także po przeprowadzce do Krakowa. 
W naszym mieście nie tylko zajmował się pszczelar-
stwem, ale i szkoleniem pszczelarzy oraz kolekcjono-
waniem uli. Zgromadził wspaniały ich zbiór, który po 
latach przekazał do muzeum.

W uznaniu zasług dla rozwoju polskiego pszczelar-
stwa w maju br. Bogdan Szymusik został odznaczony 
Krzyżem Kawalerskim. Serdecznie gratulujemy!

(dul)

KoNTrowerSyjNe emeryTUry. Mimo zdecydo-
wanych protestów społecznych, Sejm przyjął kontrowersyj-
ną ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpie-
czeń Społecznych, która podwyższa wiek emerytalny do 
67. roku życia i zrównuje go dla kobiet i mężczyzn. Ustawa 
przewiduje, że od 2013 r. wiek emerytalny będzie wzrastał 
o trzy miesiące każdego roku. Tym samym mężczyźni osią-
gną docelowy wiek emerytalny 67 lat w 2020 r., a kobiety 
w 2040 r. Nowe przepisy przewidują m.in. możliwość przej-
ścia na wcześniejszą, tzw. częściową, emeryturę. Prawo do 
takiego świadczenia przysługuje kobietom w wieku 62 lat, 
które mają co najmniej 35 lat stażu ubezpieczeniowego 
(okresy składkowe i nieskładkowe) oraz mężczyznom, 
którzy ukończyli 65 lat i posiadają co najmniej 40 lat sta-
żu ubezpieczeniowego. Częściowa emerytura stanowiłaby 
50 proc. pełnej kwoty emerytury z FUS.

„drUGi SzereG”  Po 25 laTaCH. Krakowski sąd 
uznał sześciu byłych funkcjonariuszy MO winnych bru-
talnego pobicia opozycjonistów podczas patriotycznej 
manifestacji, zorganizowanej przez KPN po mszy św. 
na Wawelu 3 Maja 1987 r. Czterem  oskarżonym wy-
mierzono kary więzienia od 2 lat i 10 miesięcy do 2 lat 
i 4 miesięcy. Jednak na mocy ustawy amnestyjnej z grud-
nia 1989 r. wyroki te zostały zmniejszone o połowę, a wy-
konanie kary zawieszono na dwa lata. Wobec dwóch 
oskarżonych, choć sąd uznał ich winę, sprawę umorzo-
no – to także efekt działania ustawy, która nadal chroni 
byłych milicjantów i esbeków.  o wyjątkowej brutalności 
MO mówili przed sądem uczestnicy tamtych wydarzeń, 
funkcjonariusze bili nawet przypadkowe osoby, w tym 
kobietę w ciąży. Śledztwo podjęto po ujawnieniu ma-
teriałów z filmu dziennikarza Macieja Gawlikowskiego 
pt. „Fachowcy”, który w 2007 r. pokazała TVP. Sąd po 
25 latach wreszcie uznał winę, ale wydał łagodne wyroki.

liKwidaCja i ŁĄCzeNie SzKÓŁ. Rada Mia-
sta przesądziła o losie Gimnazjum nr 31 na Kozłówce. 
Obiekt przejmie od września albo Towarzystwo Jezuso-
we (jezuici), albo Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego, która 
prowadzi już LO przy ul. Witosa, a zamierza także Gim-
nazjum. Rada Dzielnicy XII poproszona o opinię, pod-
kreśla, że od początku zależało jej na połączeniu Gim-
nazjum 31 ze Szkołą Podstawową nr 123 z ul.  Okólnej, 
a wobec nowej sytuacji optuje za ofertą jezuitów. Z ko-
lei na Kurdwanowie od września w jednym obiekcie 
przy ul. Bujaka znajdą się Gimnazjum nr 28 i XXIX 
LO im. Kieślowskiego. Obiekt przy ul. Cechowej ma 
przejąć „skórzanka” z ul. hm. Millana w Łagiewnikach, 
czemu od początku sprzeciwia się Rada Dzielnicy XI.

remoNT BieŻaNowSKiej. Trwają przygotowa-
nia do remontu kolejnego fragmentu ul. Bieżanow-
skiej. Prace będą finansowane ze środków centralnych 
przeznaczonych na usuwanie skutków w powodzi. Do 
25 maja przyjmowane były oferty na wykonanie prac na 
odcinku od ul. Mała Góra do ul. Sucharskiego (z wy-
łączeniem 40-metrowego odcinka przy przejeździe 
kolejowym, który wyremontowało PKP przy okazji mo-
dernizacji torów kolejowych). Właściwe roboty mają się 
zacząć po Euro 2012 i zakończyć do 15 listopada. Za-
kres prac obejmuje podbudowę i nawierzchnie chodni-
ków oraz jezdni, remont kanalizacji opadowej, drobne 
elementy małej architektury. Oświetlenie ulicy pozosta-
nie w dotychczasowym kształcie.                   (dul)

Odznaczony pszczelarz

Cd. ze str. 1

Polski Nobel dla prof. Bielańskiego
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CITO−TEST
Pracownia Analiz Lekarskich
os. Piaski Nowe, ul. Łużycka 55

(pawilon usługowo−handlowy, I p.)

pon.− pt. 7.30 − 15.30
tel. 12 657 54 40, 606 957 723
l  Bezbolesne i bezstresowe  

pobieranie krwi z palca.
l  Pełny zakres badań krwi, 

moczu i kału.

ARCUS
centruM Medyczno-rehaBiltacyjne

Kurdwanów  
ul. Wysłouchów 51

601 95 65 25mgr fizjoterapii Przemysław Bednarczyk

Rehabilitacja 
Gabinety medyczne

www.arcus.strefa.pl

Jesteś w dobrych rękach!

Stomatologia 
SołtyS
❐ stomatologia zachowawcza
❐ protetyka 
❐ chirurgia stomatologiczna
❐ RVG − rtg cyfrowy

rVG

Wola Duchacka ul. Dauna 97, lok 13
Pon. − pt. godz. 10 − 19   tel. 12 42 55 179

GaBiNeT
deNTySTyCzNy

leczenie zachowawcze  
i protetyka

badanie i porady bezpłatne

Czynny: pon. – czw. 15 – 18  
śr. 13 – 18.

tel. 12 658 60 28  
kom. 503 67 21 83

Prokocim Nowy, ul. Kurczaba 3 
(pawilon i p.)

Marzeny Repelewicz

Salon Fryzjersko-Kosmetyczny
ul. WŁoSKa 2a (naprzeciwko sklepu LEWIATAN), www.salonlorin.com

Zapraszamy pn.−pt. w godz. 8−20, sob. 8−15,  Rezerwacja tel. 12 292 48 22 

PIELĘGNACYJNA KOSMETYKA NA CIAŁO - 666 740 050

NOWOŚĆ: PIERCING (przekłuwanie ciała)
Przedłużanie, zagęszczanie rzęs 

MANICuRE, PEDICuRE, TIPSY żELOWE I AKRYLOWE

Dużo NowośCI!

SuPER 
PRomoCjE!!!

Wola Duchacka, ul. Gołaśka 4/5 
(naprzeciwko sklepu SNC)  

pon. – pt. 9 – 19, sob. 9 – 14

Renata Pipper wraz z Zespołem

tel. 12 357 50 84
FRYZJERSTWO, m.in.

 strzyżenie damskie – od 23 zł
 strzyżenie męskie – 17 zł
 balejage – od 75 zł
 farbowanie – od 70 zł

KOSMETYKA, m.in.
 manicure – 25 zł
 manicure hybrydowy – 60 zł
 kwas migdałowy – 90 zł
 oczyszczenie twarzy – 90 zł

W W W . F R Y Z u R Y K O S M E T Y K A . P l

OKAZYJNE
 CENY!!!

czynny: poniedziałek 14.00 - 19.00
wtorek 15.00 – 18.30, piątek 10.00 - 12.30 

os. Kozłówek, ul. Spółdzielców 3 (pawilon)
telefon: 516 133 375, 516 084 276

G A B I N E T 
STOMATOLOGICZNY

Wykonujemy okulary  
na receptę z refundacją

Specjalny RABAT 10%

OPTYK
Od pon. do pt. w godz. 9−18 

tel. 501 718 154
ul. Nowosądecka 31 

(obok apteki)

pełny zakres szkieł 
okularowych,
bezpieczne okulary  
dla dzieci, 
lekkie soczewki 
plastikowe
bezpłatne komputerowe 
badanie wzroku

• Zaopiekuję się dzieckiem od 
1 czerwca – 12 657 67 07
• Opiekunka z 11-letnim 
doświadczeniem do osób starszych 
i chorych – 518 223 815
• Uczciwa posprząta solidnie,  
umyje okna – 504 790 833
• Wielodzietnia rodzina przyjmie 
sprawną dużą lodówkę i kuchenkę 
gazową – 514 843 127

• Garaż do wynajęcia przy 
ul. Nowosądeckiej – 609 32 33 44
• Sprzedam mieszkanie 4 pok., 
67,5 m, ul. Łużycka, Piaski Nowe. 
Cena 335 000 zł. – 604 515 822.
• Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe, 
57 m kw., Piaski Nowe 
– 798 163 029 
• Sprzedam – 37m2, dwa pokoje 
nieprzejściowe, do remontu, 
własnościowe, właściciel,  
os. Kozłówek, 185 000 zł  
– 885 326 645 

Ogło sze nia drob ne
e-mail: wiadomosci.krakow@wp.pl

NZOZ „Spółka Lekarska Na Kozłówce”
ul. Na Kozłowce 29, tel. 12 658 16 11, 12 658 89 01

Porady bezpłatne, w ramach umowy z NFZ:

OKULISTA, DIABETOLOG, PSYCHOLOG, LOGOPEDA
Wizyty płatne:

KARDIOLOG, DERMATOLOG, PSYCHIATRA, REUMATOLOG

ul. Wielicka 76 (k. ul. Dworcowej), tel. 12 265 70 68
Porady bezpłatne, w ramach umowy z NFZ: LEKARZ RODZINNY
Wizyty płatne: DERMATOLOG, REUMATOLOG, NEUROLOG, 

PSYCHOLOG I PSYCHIATRA DZIECIĘCY

USG
• jama brzuszna

• prostata
• tarczyca
• piersi

• naczynia szyjne  
i kręgowe

• echo serca

12 658 16 11

 Czy zapowiadana mo-
dernizacja Poczty Polskiej 
dotrze także do placówki na 
Kozłówku? – pyta z powąt-
piewaniem Czytelnik. Okie-
nek kilka, w każdym uwija 
się pani, ale czynnych jest co 
najwyżej dwa, co powoduje 
nieustanne kolejki (na zdjęciu). – Pracownicy sami sobie ro-
bią robotę i zmuszają nas do stania w kolejkach – wyjaśnia 
Czytelnik – skoro listonosze wrzucają awiza do skrzynek, gdy 
adresat jest w mieszkaniu...

 ZIKiT wziął się za 
grubszą robotę, jak wymia-
na części nawierzchni na 
ul. Kąpielowej w Swoszo-
wicach, wymiana części na-
wierzchni na ul. Kamień-
skiego, a ostatnio nawet na 

ul. Wielickiej, na odcinku od ul. Wolskiej do Wlotowej.
 ZIKiT jest nieubłagany i nie chce uznać skrzyżowania 
ulic Łużycka – Kijanki - Bochenka za „niebezpieczną drogę 

do szkoły”, mimo że jakiś czas temu zdarzyło się potrącenie 
ucznia, o czym alarmowała dyrekcja szkoły i Rada Rodzi-
ców, a Rada Dzielnicy XI słała kolejne monity. Poprzesta-
no tylko na zamontowaniu „agatek”, ale na czerwono-białe 
pasy na jezdni, wyznaczające „bezpieczną drogę do szko-
ły”, już nie starczyło dobrej woli ZIKiT-u. Wszystko można 
zrobić lub nie zrobić powołując się na przepisy.
 Od 1 czerwca na wniosek części mieszkańców wpro-
wadzono ruch jednokierunkowy na ul. Kijanki w Piaskach 

Wielkich. Mijanka na 
przewężeniach sta-
nowiła widoczne na 
zdjęciu zagrożenie. 
 Przed pawilonem 
na os. Piaski Nowe 
wymieniono stare 

płyty chodnikowe na kost-
kę. Spółdzielnia zadbała 
także o skwer w obrębie 
dziedzińca.

 Napis przy ul. Jerzma-
nowskiego. Nic dodać, nic 
ująć, no może szkoda ściany...

 Koło szkoły ss. Nazare-
tanek na ul. Wysłouchów 
niepotrzebny jest próg 
zwalniający, jego rolę prze-
jęła dziura.

 Ubywa miejsc pracy, przy-
bywa miejsc, gdzie można wy-
dawać pieniądze... W III kwar-
tale br. ma być otwarte nowe 
centrum handlowo-usługowe 
przy ul. Stojałowskiego na-
przeciwko ul. Halszki. 

 Przed starym cmenta-
rzem Podgórskim wyrosło 
szkaradne ogrodzenie. Mimo 
protestów społecznych, wła-
dze pozostają bezradne.

CZEKAMY NA SYGNAŁY I ZDJĘCIA:
e-mail: wiadomosci.krakow@wp.pl
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żALuzJE
PIONOWE 

POzIOME 

ROLETKI 
TEKSTYLNE

Produkcja 
 Montaż * Serwis

Kraków
 ul. Szczęśliwa 10
12 655 74 74

www.zalmax.pl

BINDOWANIE  
w twardej oprawie

PIECZĄTKI
WIZYTÓWKI

LAMINOWANIE 
DORABIANIE 

KLUCZY

duŻy FORMAT

A0 i więcej

K S E R o

os. Kurdwanów Nowy 
ul. Witosa 39  

(koło poczty) 

tel. 502 34 86 84

pon. – pt. 8 – 17, sob. 9 – 13

NARZĘDZIA WARSZTAToWE
PoKRoWCE na fotele samochodowe
Wola Duchacka, ul. Gromady Grudziąż 14

tel. 12 265 32 30, 12 265 32 31
www.robin.krakow.pl      e-mail: robin@robin.krakow.pl

BIURO RACHUNKOWE
(świadectwo kwalifikacyjne wydane przez Ministerstwo Finansów)

pełny zakres usług dla firm i osób fizycznych
WNIOSKI O ZWROT VAT 

OD MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
PRZENIESIONE Z UL. HALSZKI 1

ul. Kordiana 14/12, tel. 12 378-32-43
Czynne: pon. − pt. w godz. 11 − 19

www.infomm.pl, e−mail: biuro@infomm.pl

Kto się reklamuje,  
ten Klientów  
zyskuje!
REKlAmA W „WIADomośCIACh”

504 853 960
w

iadom
osci.krakow

@
w

p.pl

PRALNIA – MAGIEL
· CZySZCZENIE DyWaNóW
·  uprawnienia do prania: dla hoteli, 

restauracji i zakładów pracy
·  uprawnienia do prania z barierą 

higieniczną: dla przychodni  
i gabinetów lekarskich

P.W. „SECo” sp. z o.o. 
ul. Nowosądecka 41 a  
tel. 12 650-19-00
www.seco.krakow.pl

czynne 
od pon
 do sob: 
7 – 20

Wystawiamy faktury VAT 
Zapraszamy klientów indywidualnych

• ŚNIADANIA
• OBIADY 
• KOLACJE
pon. - pt. 9–18, sob., niedz. 10-15

Jerzmanowskiego 32B (obok garaży)
606 789 381

JADłODAJNIA
u Małgosi

smaczne, tanie, domowe

GABINET KOSMETYCZNY  
„OD−NOVA”

  ZAMYKANIE ROZSZERZONYCH NACZYNEK KRWIONOŚNYCH

•  MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA - przebarwienia, blizny, 
trądzik, łojotok, rozszerzone pory, rozstępy, zmarszczki

  NEODERMA – LECZNICZY ZABIEG GŁĘBOKO ZŁUSZCZAJĄCY

  PEELING KAWITACYJNY – bezbolesny zabieg oczyszczania skóry 
ultradźwiękami

  TERMAGE – Zabieg odmładzający z zastosowaniem fal radiowych. 
Odnowa włókien kolagenowych, poprawa napięcia i kondycji skóry, lifting i 
poprawa owalu twarzy

 MASAŻ TWARZY – już od 35 zł!

  PEŁNA KOSMETYKA TRADYCYJNA: henna, depilacja, zabiegi 
regenerujące, liftingujące, nawilżające, kolagenowe, parafinowe, 
jonoforeza, galwanizacja

•  MANICURE, MANICURE JAPOŃSKI, PEDICURE, TIPSY

Zaprasza Joanna Ciotek kosmetolog

ul. Nowosądecka 31  
tel. 12 425 67 13

TURBO SOLARIUM  12 425 67 13

GEoDEZJA 
I KARToGRAFIA

793-364-141
inżynier  

Daniel Wróbel



WIADOMOŚCI6 Nr 6  czerwiec 2012

Do tej pory na liście kierunków zamawianych poja-
wiały się m.in: informatyka, matematyka, fizyka, inży-
nieria środowiska, energetyka, biotechnologia, budow-
nictwo.

Jak widać, nie ma tu propozycji, które mogłyby zain-
teresować zdeklarowanych humanistów. Im pozostaje 
iść za głosem serca i starać się już w trakcie nauki zdo-
bywać doświadczenie, które może okazać się ważnym 
atutem podczas późniejszego poszukiwania pracy.

Przed i po dyplomie
Zostawmy na razie nastolatków i przenieśmy się 

w świat dwudziestokilkulatków, którzy właśnie borykają 
się z ostatnimi poprawkami do swoich prac magister-
skich. Wielkimi krokami zbliża się dzień obrony i za-
kończenia życia studenckiego. A przejście w dorosłe, 
odpowiedzialne życie wcale nie musi być łatwe. Doty-
czy to zwłaszcza osób, które kończąc studia nie mają 
na swoim koncie większego doświadczenia. – Niestety 
to już nie te czasy, kiedy za dyplom uniwersytetu z po-
całowaniem dłoni przyjmowali absolwenta tam, gdzie 
chciał. Studia dają podłoże teoretyczne, ale praktycznych 
umiejętności trzeba nauczyć się na własną rękę – twierdzi 
Patrycja  Dewor, która brała udział w praktykach orga-
nizowanych przez firmę Adecco Poland. Te spostrze-
żenia potwierdza raport Biura Karier Uniwersytetu 
Jagiellońskiego (Losy zawodowe absolwentów Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego rocznik 2009/2010), według którego 
prawie 90% obecnie zatrudnionych absolwentów wyko-
nywało stałą pracę najemną już w trakcie studiów.

– Pracę można pogodzić z nauką. Dzięki temu zyskuje 
się nie tylko wykształcenie, ale także przewagę na rynku. 
Pracodawcy zwykle poszukują kandydatów z doświad-
czeniem – zależy im, aby czas wdrażania do nowych 
obowiązków był jak najkrótszy – mówi Anna Krawczyk, 
analityk rynku pracy, Adecco Poland. Potwierdza to 
Magdalena Kwak, doradca zawodowy w Biurze Ka-
rier UJ: – W dzisiejszych czasach ważne jest, aby na 
każdym etapie życia być gotowym i otwartym na rozwój, 
nie tylko w trakcie i zaraz po zakończeniu nauki. Zde-
cydowanie podczas studiów warto podejmować prakty-
ki, staże, wolontariaty, nawet, jeśli są one nieodpłatne. 
Pracodawcy bardzo cenią osoby aktywne, które chcą 
zdobywać doświadczenie i obycie w środowisku pracy. 
Przy czym dobrze jest wybierać nie praktyki przypadkowe, 
ale odpowiadające naszym kompetencjom czy wykształ-
ceniu i potraktować je jako początek kariery zawodowej. 
Współcześni pracodawcy zwracają też uwagę na umie-
jętności interpersonalne i predyspozycje osobowościowe 
swoich kandydatów. W związku z tym warto więc zadbać 
o rozwój i doskonalenie tej sfery przez udział w różnego 
rodzaju szkoleniach i warsztatach.

Organizacja pracy  
i kompetencje komunikacyjne

To jedne z najważniejszych cech, które mogą prze-
konać przyszłego szefa, że to właśnie nas warto zatrud-
nić. W opinii pracujących absolwentów (według wspo-
mnianego raportu Biura Karier UJ), do najbardziej 
pożądanych przez pracodawców kompetencji należą: 
skuteczne komunikowanie się, dobra organizacja pra-
cy własnej, samodzielność, umiejętność rozwiązywania 
problemów i pracy w zespole, odporność na stres, umie-
jętność obsługi komputera (rozumiana jako znajomość 
pakietu MS Office lub podobnych) oraz myślenie syn-
tetyczne.

A czy istnieją jakieś „tricki”, którymi można przeko-
nać potencjalnego szefa do swojej osoby już na etapie 
rozmowy kwalifikacyjnej? Jednej sprawdzonej metody 
nie ma, ale na pewno warto do spotkania się przygo-
tować, a podczas jego trwania starać się zachowywać 
w miarę możliwości jak najbardziej naturalnie. Nale-
ży też pamiętać o tym, by nie popełniać błędów, które 
mogą nas błyskawicznie zdyskredytować w oczach re-
krutera. 

– Nieprawidłowe przygotowanie dokumentów aplika-
cyjnych, błędy, brak odpowiednich informacji, zbyt rozbu-
dowane CV i list motywacyjny, niedopasowane do oferty; 
chaotyczne poszukiwanie pracy – bez planu, bez sprecy-
zowania własnych oczekiwań; brak przygotowania do 
rozmowy rekrutacyjnej; niedostateczna aktywność, przeja-
wiająca się w ograniczaniu się do jednej metody szukania 
pracy – takie „grzechy główne” młodych ludzi wymienia 
Magdalena Kwak.

Natomiast Anna Krawczyk opowiada: – Bywa, że oso-
by kompetencyjnie spełniające wymagania, po zaprosze-
niu na spotkanie nie akceptują kwoty proponowanej przez 
pracodawcę, mimo że sami ją zadeklarowali. Zaproszenie 

na rozmowę finalną prowadzi kandydatów do przekona-
nia, że ich wartość w ciągu kilku dni znacząco wzrosła, 
a skoro tak, to chcą więcej zarabiać. Niedotrzymywanie 
terminów i niezgłaszanie się na spotkania rekrutacyjne – 
to kolejna wada kandydatów poszukujących pracy. Takie 
zachowania najczęściej dotyczą osób wchodzących na 
rynek pracy. Niestety traktują pracodawcę jak wykładow-
cę przedmiotu, w myśl zasady „Miałem przyjść, ale nie 
przyjdę, nic się nie stanie”. Część kandydatów posuwa się 
jeszcze dalej i nie podejmuje pracy, która została im zaofe-
rowana, nie informując o tym.

uwierzyć w siebie
O tym, że studia nie dają wielu praktycznych umiejęt-

ności, potrzebnych zarówno podczas procesu rekruta-
cji, jak i w późniejszym życiu zawodowym, przekonana 
jest również Paula Wojtysiak, prezes Stowarzyszenia 
Wspierania Rozwoju Studentów SAWARES (www.
sawares.eu). SAWARES powstał pięć lat temu z my-
ślą o ludziach, którzy chcą lepiej poznać siebie, swoje 
umiejętności, mocne i słabe strony, a przez to lepiej 
odnaleźć się w codziennym życiu. Członkowie stowa-
rzyszenia wychodzą z założenia, że aby dobrze funk-
cjonować we współczesnym świecie, trzeba panować 
nad trzema elementami swojego organizmu – ciałem, 
umysłem i emocjami. Tego m.in. mają uczyć organizo-
wane przez nich średnio raz w miesiącu warsztaty PR-u 
i komunikacji oraz Active Image.

– Bardzo polecam te warsztaty. Widziałam już niejeden 
trudny temat przedstawiony przez prowadzącego w taki 
sposób, że dociera... i zostaje na długo – mówi Paulina, 
jedna z uczestniczek. Zgadza się z nią Ania: – Najbar-
dziej podoba mi się to, że na warsztatach każdy może do-
wiedzieć się czegoś o sobie. Czasem zaboli, bo zazwyczaj 
są to rzeczy do poprawy, ale dzięki temu można rozwiązać 
problem w zarodku i nie pozwolić mu się rozwinąć. 

O jakich problemach mowa? Bardzo różnych, bo 
i bardzo różne osoby uczestniczą w zajęciach. Niektórzy 
chcą się uporać ze stresem codzienności, inni ze swo-
imi kompleksami, jeszcze inni z problemami komuni-
kacyjnymi. Warsztaty mają nauczyć większej pewności 
siebie, przebojowości i upartego dążenia do osiągnięcia 
wyznaczonych sobie celów. Są także formą spędzania 
wolnego czasu w miłym, choć wymagającym towarzy-
stwie w sposób aktywny, inny od tego, który, przynaj-
mniej stereotypowo, preferują studenci.

Niezdecydowanym SAWARES pomaga odnaleźć 
swoją drogę, poprzez sprawdzenie ich zdolności na róż-
nych polach. – Zdarzały się już przypadki, że po zajęciach 
ludzie kompletnie zmieniali plany życiowe, dochodząc do 
wniosku, że nie odnajdą się w tym, co np. zaplanowali 
dla nich rodzice albo na co zdecydowali się pod wpływem 
mody – wspominają członkowie stowarzyszenia. Prze-
konują też, że im wcześniej nadejdzie moment takiej 
refleksji, tym lepiej.

Dla tych, którzy poważnie myślą już o swojej karie-
rze, ważne będzie zapewne to, że SAWARES organi-
zuje praktyki, współpracuje z profesjonalnym trenerem 
personalnym, nawiązuje również kontakty z instytucja-
mi biznesowymi. – Czasami zgłaszają się do nas sami 
pracodawcy, z informacją, że poszukują osoby na kon-
kretne stanowisko i pytaniem, czy przypadkiem nie może-
my kogoś polecić. Co jest dowodem na to, że poznali się 
już trochę na naszych praktykach i mają do nich zaufanie 
– mówi Paula.

Warto dodać, że, wbrew swojej nazwie, nie jest to or-
ganizacja stworzona wyłącznie dla studentów. – Przez 
nasze stowarzyszenie przewinęło się już mnóstwo ludzi – 
zarówno studiujących, jak i pracujących – wyjaśnia pani 
prezes, dodając: – Nie jesteśmy zamknięci ani na wiek, 
ani na wykształcenie. Ważne, aby każdy, kto do nas do-
łącza, miał swój charakter, otwartą głowę i chciał wnieść 
coś od siebie.

 * * *
Gdy weźmiemy pod uwagę różne punkty widzenia, 

pojawi się pytanie – czy rzeczywiście sytuacja na ryn-
ku pracy jest dziś dla młodych beznadziejna, czy może 
wszystko leży w ich rękach? Jak zwykle, prawda naj-
prawdopodobniej tkwi pośrodku. Składanie setek CV 
pozostających bez odpowiedzi, może bez wątpienia 
wpędzić w depresję. Z drugiej strony, podejście „I tak 
mi się nie uda” na pewno w osiągnięciu sukcesu nie po-
może. Nie pomoże też odrzucanie kolejnych ofert, bo 
okazują się one gorzej płatne albo znacznie bardziej wy-
magające, niż się spodziewaliśmy. W takiej sytuacji są 
dwie opcje – albo zmienić podejście, albo szukać dalej, 
do skutku. Powodzenia!

BarBara BączeK

Bezrobotny magisterCd. ze str. 1lo kal ne Fo rum 
 email: wiadomosci.krakow@wp.pl  

MPEC dewastuje zieleńce
P r a c o w n i c y 

 MPEC-u, wykonu-
jąc prace konser-
wacyjne studzienek 
c i ep łowniczych , 
niszczą przy okazji 
zieleńce. Przy ul. 
E. Heila na terenie 
ogródka jordanow-
skiego pracownicy 
czyszcząc studzienkę 

ciepłowniczą, bezmyślnie zniszczyli otaczający ją trawnik. 
Trzeba mieć niesamowity brak wiedzy, że woda chemicznie 
oczyszczona w dodatku gorąca może spowodować wypale-
nie trawnika. Ponadto „fachowcy” z MPEC-u  niewłaściwie 
założyli klamrę zabezpieczającą studzienkę ciepłowniczą, co 
może narazić na uszkodzenie ciała bawiące się tam dzieci. 
Mamy nadzieję, że kierownictwo Spółki podejmie odpowied-
nie kroki, uzupełni wypalony trawnik, zlikwiduje zagrożenie 
i wyciągnie konsekwencje wobec swoich pracowników. Przy-
pomnijmy że utrzymanie ogródków jordanowskich na tere-
nach gminnych realizują dzielnice z pieniędzy podatników. 
W dobie kryzysu finansowego nie stać nas na takie marno-
trawstwo!  

Tekst i zdjęcie: adam zabdyr 
PS.
Jeżeli chodzi o osuwisko przy ul. W. Sławka 18 (o czym 

pisaliśmy w poprzednim nr „W” – dop. red.) Wspólnota 
Mieszkaniowa 2 maja br. złożyła wniosek do prokuratury 
w sprawie popełnienia przestępstwa. Inspektor budowlany 
codziennie sprawdza stan osuwiska.

Niezła Farsa Zdrowotna
Przyszła baba do lekarza 
(to się ciągle jeszcze zdarza) 
I w radosnym jest amoku 
(rejestracja sprzed pół roku) 
Tu ją strzyka, tam ją boli 
W strasznej baba jest niedoli. 
Lekarz spojrzał na nią ostro 
– Proszę lewatywę siostro! 
Najpierw jednak trochę gadki 
– Płaci baba w ZUS-ie składki? 
Na nic ustne zapewnienie 
Ma przy sobie zaświadczenie? 
Ma, lecz lekarz nie lebiega 
Pyta: czy w Skarbowym nie zalega? 
Nie zalega, ale zamęt, 
A czy płaci abonament? 
Płaci, no to głowa mała 
A na kogo głosowała? 
Czy posiada oszczędności? 
Członkiem jest Solidarności? 
Czy się z rządu linią zgadza? 
I czy męża swego zdradza? 
Słucha Tuska, czy Rydzyka? 
Czy wypluwa, czy połyka? 
Czy dorabia se na boku? 
Czy ma konto na facebooku? 
Czy ktoś w domu jest na rencie? 
Czy ma długi w Providencie? 
Gdzie wydaje swe pieniądze? 
W Lidlu, Tesco czy Biedronce? 
Czy bank przejmie po niej mienie? 
Czy ma teczkę w IPN-ie? 
Czy sejmowych bredni słucha? 
Pies przy budzie bez łańcucha? 
Doktor pisał coś na boku 
Kazał babie za pół roku 
Zgłosić się na konsultację 
Dziś zaś wziął gratyfikację 
Babę wysłał do apteki 
Niech se kupi paraleki 
Jakby co, to prosektoria 
Tańsze są niż sanatoria. 
Baba chociaż ledwie żywa 
To ogólnie jest szczęśliwa, 
Bo w tym bajzlu pełnym bzdetów 
W nowy limit NFZ-tu 
Weszła więc z radości 
Już a konto leków pości! 
Morał jest wynikiem draństwa 
Jeśli nie chcesz zostać „skórą” 
Miast obciążać budżet państwa 
Umrzyj przed emeryturą!

Nadesłał: raV
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X jubileuszowe Dyktando 
przeszło do historii. Tegoroczna 
edycja została zorganizowana 
w dwa kolejne piątki. 18 maja 
uczestnicy – reprezentanci 
10 podgórskich gimnazjów (nr 
21, 22, 23, 25, 27, 28, 34, 35, 51 
i 75) przybyli do Gimnazjum nr 
35 przy ul. Limanowskiego i na-
pisali dyktando pt. „Plac Boha-
terów Getta” oraz rozwiązali 

trudną ortograficzną krzyżówkę. Po sprawdzeniu prac 
konkursowych okazało się, że tegorocznym mistrzem or-
tografii została małgorzata jagła z G. 35, II miejsce zajął 
jerzy Seweryn z G. 28, a trzecie – maja Skowron z G.21. 
Natomiast wyróżnienia otrzymali: Jan Tatar (G. 22); 
Karolina Bojar (G. 23); Joanna Niedziałek (G. 25); Kin-
ga Przybyło (G. 27); Magdalena Baran (G. 34); Michał 
Stacharski (G. 51) i Michał Rybałtowski i Anna Lewicka 

(G. 75). Warto dodać, że w X Podgórskim Dyktandzie po 
raz pierwszy uczestniczyli radni. W tej kategorii I miejsce 
zajęła Aurelia Pacura Czerwińska (Dz. XIII), II – Maciej 
Wicherek (Dz. VIII), a III – Adam Wrona (Dz. XIII). 

Tydzień później laureaci i wyróżnieni uczestniczyli 
wspólnie z nauczycielami-opiekunami w uroczystym fi-
nale, który odbył się w Sali Maryewskiego przy Rynku 
Podgórskim 1. Na spotkanie przybyła wiceprezydent 
Miasta Krakowa Anna Okońska-Walkowicz, która 
objęła Podgórskie Dyktando honorowym patronatem. 
W uroczystości wzięli udział reprezentujący Dziel-
nicę XI: – przew. Krzysztof Sułowski, radny Jarosław 
 Kajdański i red. Krzysztof Duliński. Dzielnicę XIII re-
prezentowali: przew. Zygmunt Włodarczyk, wiceprze-
wodnicząca Aurelia Pacura–Czerwińska i radny Jacek 

Bednarz. Przybyli również dyrektorzy podgórskich gim-
nazjów – Bożena Skowronek (G. 35) i Jan Maciejowski 
(G. 34). Cenne nagrody – notebooka i tablety dla zwy-
cięzców oraz książki dla wyróżnionych i podziękowania 
dla nauczycieli, przygotowujących uczniów do konkur-
su, wręczyła prezydent Anna Okońska-Walkowicz. Ze-
brani w Sali Maryewskiego oglądnęli również, zgodnie 
z tradycją, artystyczny program przygotowany przez 
uczniów i nauczycieli z G. 35.  

Konkurs organizowany przez polonistki z G. 35 
–  Barbarę Nędzę i Marię Fortunę-Sudor i z Dz. XIII – 
duże zaangażowanie A. Czerwińskiej-Pacury – po raz ko-
lejny wsparła Dz. XI. Tegoroczną edycję dofinansowała 
również Dz. IX. W organizację dyktanda włączyli się tak-
że nauczyciele z G. 35: Bożena Kiszniewska, Joanna Golc 
i Maciej Gomułka. Z okazji jubileuszu powstała skrom-
na publikacja pt. „By polubili ortografię i Podgórze”. 
 „Wiadomości” od pierwszej edycji objęły nad Podgór-
skim Dyktandem patronat medialny.                      (for)

– Trudno powiedzieć, skąd czerpię inspirację. Często 
są to codzienne sytuacje, ludzie spotkani przypadkowo na 
ulicy. Czasem jest to muzyka lub przeczytana książka – 
o swojej twórczości opowiada BarBara woźNiaK, 
artystka i instruktorka zajęć plastycznych w Centrum 
Kultury Sm „Na Kozłówce”. 

Sama o sobie mówi, że wcale nie czuję się artystą. – 
Jestem twórcą. To, co robię, robię najlepiej jak potrafię 
i wynika to z wewnętrznej potrzeby – mówi. – Oczywiście 
cieszy mnie to, jeśli komuś spodoba się mój obraz i chce 
go kupić. W swoich pracach nawiązuje do aktualnych, 
jak również minionych wydarzeń, czasami wracając 
wspomnieniami do najważniejszego etapu w życiu czło-
wieka, kształtującego charakter i spojrzenie na świat, 
czyli dzieciństwa. Najlepiej, żeby było szczęśliwe – tak, 
jak na obrazie pt. „Sen żółty”, ale może również skry-
wać wydarzenia, które w znacznym stopniu wpłynęły na 
życie człowieka. – Trudne sytuacje wymagają pokazania 
emocji, które nam towarzyszyły, nawet jeśli coś zdarzyło 
się dawno temu – mówi Barbara Woźniak. – W obrazie 
pt. „Oddajcie mi skrzypce” przedstawiam moment, kiedy 
mama wypisała mnie ze szkoły muzycznej, w której uczy-
łam się grać na skrzypcach. Byłam wtedy małą dziewczyn-
ką i bardzo to przeżyłam. Mimo upływu czasu, gdzieś to we 
mnie zostało. Ktoś może jednak  inaczej zinterpretować ten 
obraz, bo dla niego skrzypce będą oznaczały coś zupełnie 
odmiennego. Zostawiam dużo swobody w interpretacji, 
bo każdy jest innym człowiekiem, inaczej doświadczonym 
przez los. Pani Barbara pokazuje mi niektóre ze swoich 
prac. Zainteresowała mnie ta zatytułowana „Gracze”, 
w której wykorzystała dwuznaczność słowa „gra”. – Ci 
ludzie przegrywają swoje życie – mówi malarka, wskazując 
na postacie siedzące przy stole zastawionym alkoholem. 

Pani Barbara najczęściej pracuje w domu, ale zda-
rzało jej się rysować i malować wszędzie, nawet w sa-
natorium, do którego pojechała razem z córkami. – Tak 
naprawdę wystarczy mi kawałek stołu – mówi. – Najważ-
niejszy jest jednak czas, którego często brakuje. Kiedy 
córki były małe, kładłam je spać o dwudziestej i zasiada-

łam do malowania, albo szłam spać z nimi i wstawałam 
o 3 nad ranem. Przyznaje, że taki tryb życia był męczący, 
ale najlepiej pracuje się jej właśnie w nocy. – Nikt nie 
dzwoni, nie przychodzi, nie rozprasza – uzasadnia. Za-
znacza jednak, że tworzenie to potrzeba i czasem dopa-
da w najmniej niespodziewanych momentach – Zdarza 
mi się rysować na serwetce – przyznaje z uśmiechem. 

Barbara Woźniak ukończyła Technikum Tkactwa 
Artystycznego w 1986 roku w Zakopanem. Nie ukry-
wa, że miało to związek z jej miłością do gór. Nawet 
dziś, jeśli tylko czas pozwoli, jedzie z córkami w góry. 
Zabierają wtedy ze sobą także ukochanego psa Lucka. 
Po ukończeniu szkoły średniej pani Barbara studiowała 
w Krakowie, na Akademii Sztuk Pięknych, na Wydziale 
Grafiki. Dyplom obroniła w pracowni miedziorytu prof. 
Stanisława Wejmana. Uprawia malarstwo (farby olejne, 
akryl) oraz rysunek (węgiel, ołówek). Jej prace wysta-
wiane były w galeriach „Labirynt”, „Dwa światy”, „Ca-
naletto” oraz na licznych innych wystawach. Do najważ-
niejszych zalicza wystawę zbiorową w lipcu 2002 roku 
w Japonii oraz wystawę indywidualną rysunku i ilustra-
cji w „Kawiarni Naukowej” w grudniu 2010 roku. Ostat-
nia wystawa odbyła się w Katowicach w lutym br. 

Od dwóch lat Barbara Woźniak prowadzi zajęcia pla-
styczne dla dzieci i dorosłych w Centrum Kultury SM 
„Na Kozłówce”. – Ludzie, którzy tu przychodzą, lubią to, 
co robią – opowiada. – Dlatego praca z nimi to naprawdę 
przyjemność. Dzieci mają niesamowite pomysły i  odwagę, 
z jaką tworzą swoje prace. Uczestnicy zajęć najczęściej pra-
cują z natury (np. studium martwej natury, portret) oraz 
z wyobraźni (np. zwierzę, miasto, ilustracja do wiersza, 
itd.). Oprócz tego wykonują prezenty dla mam, dziad-
ków, ozdoby świąteczne lub prace związane ze świętami 
i porami roku (np. 3 Maja, Święto Zmarłych, karnawał, 
wiosna). Biorą także udział w konkursach plastycznych. 
W maju br. jedna z dziecięcych prac została nagrodzona 
za zajęcie III miejsca w wojewódzkim konkursie ręko-
dzieła ,,Kwiaty polskie”.  Wzięli w nim udział uczestnicy 
z całego województwa, m. in. z Krakowa,  Zakopanego, 
Wieliczki. W sumie nadesłano ponad 350 prac. Konku-
rencja była spora, więc nagroda cieszy tym bardziej. 

Oprócz malarstwa i rysunku, pasją pani Barbary jest 
muzyka. Nie potrafi jednak powiedzieć, jaki jest jej 
ulubiony muzyk lub utwór. – Wszystko zależy od chwil 
i od nastroju – uważa. – To zupełnie jak z malowaniem 
i rysowaniem. Mówi, że nie ma najważniejszego, ulubio-
nego obrazu czy rysunku. Wszystkie są tak samo ważne. 
Powstały z wewnętrznej potrzeby, żeby zatrzymać chwi-
lę, przekazać emocje, a czasem przedstawić ironicznie 
rzeczywistość. 

Małgorzata czeKaJ

Wszystkie zdjęcia pochodzą z archiwum  
Barbary Woźniak.

28 marca br. w wieku 92 lat zmarła w mc lean pod 
waszyngtonem rÓŻa NowoTarSKa.

Urodzona w Krakowie przy ul. Rajskiej dziennikarka 
i publicystka, tłumacz, malarka, poetka, działaczka  po-
lonijna, od 1949 r. na emigracji w USA. Pracowała m.in. 
w rozgłośni Sekcji Polskiej „Głosu Ameryki”. Publiko-
wała w paryskiej „Kulturze”, londyńskich „Wiadomo-
ściach”, nowojorskim „Nowym Dzienniku”, „Nowym 
Świecie” i „Gwieździe Polarnej”. Była także honoro-
wym stałym współpracownikiem naszych krakowskich 
„Wiadomości”, gdzie przez lata zamieszczaliśmy wiele 
Jej cennych artykułów.

Opublikowała m.in. „Wspomnienia, opowiadania, 
rozmowy, recenzje i szkice, z Antkiem Czerwcowym 
w środku”, Chicago, 2002; „Słowo na sercu: Zbigniew 
Chałko (1921-1996)”, Toruń, Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika, 1998; „Ziemia i słowo”, Nowy Jork, Poray 
Book Publ., 1979; „Tryptyk wojenny”, Londyn, Oficyna 
Poetów i Malarzy, 1974.

W przedmowie do pierwszej z wymienionych pozycji, 
pt. „Słuchając pani Róży”, napisałem: 

„Róża Nowotarska jest z pokolenia, którego dzieciństwo 
i wczesna młodość upłynęły w II Rzeczpospolitej. Z poko-
lenia Karola Wojtyły i Szarych Szeregów. Nie godząc się 
rzeczywistością roku 1945, opuściła na zawsze swój ro-
dzinny, ukochany Kraków. Wraz z falą emigracyjną zna-
lazła się w USA... Mnie z kolei, w roku 1981 przywiodła 
do Krakowa ze Szczecina fala sierpniowa, która w rezul-
tacie wróciła Polsce wolność. Poczułem się w Krakowie 
jak u siebie, wędrowałem nieraz Karmelicką,  Rajską. pl. 
św. Ducha – które to miejsca odżywały we wspomnieniach 
i twórczości Pani Róży. W tej zbieżności, w tej koincyden-
cji jest wyjaśnienie tego, że zapraszam Państwa do otwar-
cia tomu twórczości Róży Nowotarskiej.

Dziennikarka, publicystka, prozatorka, recenzentka, 
komentatorka, poetka, malarka, redaktorka „Głosu Ame-
ryki” z Waszyngtonu, podróżnik, recytatorka i aktorka 
emigracyjnych kabaretów... Każda forma jej aktywności 
była twórcza i artystyczna, lecz żadna nie mogły przyjąć na 
wyłączność renesansowego temperamentu Autorki. Cechą 
wspólną jest... głos pani Róży, piękna polszczyzna, której 
nie dorównują współczesne pokolenia młodych Polaków, 
jej ogromny patriotyzm z Conradowskimi imponderabilia-
mi, słowa, które po Sienkiewiczowsku krzepią serca, zda-
nia, jak fotografie z dawnych lat. Ale oprócz sentymentu 
jest w tym – wspólne dla pokolenia Papieża z Krakowa 
– pogoda i hart ducha, poczucie obowiązku i solidarności, 
siła charakteru oraz mądrość, oparta na trudnym, okupa-
cyjnym i emigracyjnym doświadczeniu. (…) 

Dzięki niej świat miniony, krakowski i polonijny, arty-
styczny i literacki, staje się czymś żywym i bliższym. Bo 
przecież każdemu pokoleniu towarzyszyć będą pierwsze 
miłości, zachwyty, rozterki, poszukiwania sensu i Boga 
w trudzie codziennego życia.

Będzie nam brakowało Pani Róży...
Tekst i foto: Jarosław KaJdańsKi

Tworzenie to potrzeba

Jubileuszowe Dyktando
Pod patronatem medialnym „Wiadomości”

Pamięci Pani Róży 

Pani Róża podczas jednej z jej wystaw w Śródmiejskim 
Ośrodku Kultury na Małym Rynku w Krakowie.

„Gracze”

 „Ewa” „Trio” 

Pani Barbara z psem Luckiem 
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Działasz 
lokalnie? 
reklamuj się  
lokalnie!

REKlAmA W „WIADomośCIACh”

504 853 960
wiadomosci.krakow@wp.pl

Bieżanów, Bieżanów Nowy, Kozłówek, Kurdwanów,  
Łagiewniki, os. Cegielniana, Piaski Nowe i Wielkie,  

Prokocim, Prokocim Nowy, Rżąka, Swoszowice,  
Wola Duchacka Wschód i Zachód

LIceuM  
OgóLnOKsztAłcące
im. Bogdana Jańskiego

    100% zdawalności egzaminu maturalnego 
w latach 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011

  czesne tyLKO 250 PLn
    o przyjęciu decyduje tyLKO rozmowa 

 kwalifikacyjna

JesteŚMy szKOłą ROzWIJAJącą  
uMIeJĘtnOŚcI I WyOBRAŹnIĘ ucznIA

30-612 Kraków, ul. Witosa 9
www.lokrakow.janski.edu.pl

e-mail: sekretariat@krakow.janski.edu.pl
tel. 12 654-57-82 wew. 112, 106; 664-455-402

OGŁASZA  
NABÓR DO KLASY I

na rok szkolny 2012/2013
CHCESZ UCZYĆ SIĘ  
W PRZYJAZNEJ,

ŻYCZLIWEJ ATMOSFERZE 
– PRZYJDŹ DO NAS!

Kompleksowe usługi 
eLeKtRyczne

501 489 511
694 832 874

ogłoszona przez naszą redakcję w nr. kwietniowym 
zabawa w tworzenie „Słownika barwnej polszczyzny” 
spotkała się z odzewem Czytelników, co nas bardzo cie-
szy. oto garść powiedzonek nadesłanych przez macieja 
Kędziora z Kurdwanowa. 

Chciałbym podrzucić przygarść powiedzeń z mojego 
dawnego, przemyskiego podwórka.

 ✓ Nie rób sztempu – nie rób sobie wstydu.
 ✓ Wiesz, w czym bałak? – wiesz, o co chodzi?
 ✓ Gracie suche bułki! (o piłkarzach) – gracie kiepsko.
 ✓ Gracie suche bułki i serwatkę! – gracie beznadziejnie.
 ✓ Idź się utop na stary San! – nie gadaj bzdur.
 ✓ Bajtle – dzieciaki.
 ✓  Włóczyć się po niechlejach – włóczyć się nie wiadomo 

gdzie.
 ✓ Bina – bułka zwana gdzie indziej weką.
 ✓ Sztangiel – prosty rogal.
 ✓ Nie mysklaj szyb! – nie dotykaj szyby palcami.
 ✓ Gary – taczki do siana.
 ✓ Werki – bunkry, forty.

dziękujemy i zapraszamy Czytelników  
do redagowania ciągu dalszego: 

 e-mail: wiadomosci.krakow@wp.pl

27 kwietnia br. z udziałem prezydenta miasta jacka 
majchrowskiego, dyrektora Stowarzyszenia  „Siemacha” 
ks. andrzeja augustyńskiego oraz przedstawicieli władz 
samorządowych i licznych gości uroczyście otwarto krytą 
pływalnię przy ul. Kurczaba w Prokocimiu.

Zarządcą Com-Com Zone Kraków-Prokocim jest 
„Siemacha”, która od 2008 r. prowadzi także obiekt 
w Nowej Hucie przy ul. Ptaszyckiego.

W skład nowoczesnego obiektu sportowo-rekreacyj-
nego w Prokocimiu wchodzą: kryta pływalnia sporto-
wa z trybunami, basen rekreacyjny, brodzik dla dzieci, 
wanny jacuzzi, zjeżdżalnia, sauna sucha oraz parowa, 
sala spinning i pomieszczenia do masażu. Znajduje się 
też mała restauracja. Obiekt jest w pełni dostosowany 
do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budowa rozpoczęła się pod koniec 2010 r. i została 
w całości sfinansowana przez Gminę Kraków, koszty 
inwestycji to ok. 16 mln zł. 

Projekt został wykonany przez „ARP Biuro Archi-
tektoniczne Lesław Manecki”, a generalnym wykonaw-
cą była Chemobudowa-Kraków.

oprac. i foto: (KaJ)

od wielu lat upo-
minamy się – w imie-
niu mieszkańców, 
a także służb ratow-
niczych i porządko-
wych – o dodatkowy 
wjazd na os. rżąka 
od strony ul. Koso-
cickiej. 

Na osiedle to można wjechać normalnie jedynie od 
strony ul. Wielickiej, co nie jest wystarczające. Istnie-
jący, dosyć uczęszczany skrót – zarówno przez kierow-
ców, ale także pieszych, w tym dzieci uczęszczające do 
szkoły, o czy informuje nawet znak drogowy – ciągle 
przypomina karkołomny poligon. 

O alternatywny dojazd na Rżąkę walczy od lat Rada 
Dzielnicy XII. Na drodze stoją sprawy własnościowe, bo 
w części jest to teren prywatny. – Chodzi o działkę z do-

mem przy ul. Kosocickiej 62 o pow. ok. pół ha, z czego na 
dojazd trzeba wydzielić niewielki pas drogowy – mówi czło-
nek Zarządu Dzielnicy XII Janusz Zadwórny, który mo-
nituje ten temat. – Sprawa toczy się od 5 lat, ponieważ po 
śmierci właściciela okazało się, że mieszkał tam od 1964 r. 
na prawach zasiedlenia. Jego wnuk, który został testamen-
towym spadkobiercą, musi założyć księgę wieczystą i znaleźć 
12 osób, które mogą mieć do tego swoje prawa. Krakowski 
sąd jest nieubłagany i odsyła do Warszawy do rejestru osób. 

Gdy tylko stan praw-
ny będzie wyjaśniony, 
Gmina Kraków bę-
dzie mogła wykupić 
ten skrawek ziemi, 
aby dokończyć wjazd 
na Rżąkę – mówi rad-
ny Zadwórny. 

Tekst i foto: (KaJ)

Basen otwartyKarkołomny dojazd na Rżąkę

Podziemny Salon artystyczno-literacko-muzyczny 
(PSalm) przy kościele matki Bożej różańcowej na 
os. Piaski Nowe zaprasza na kolejny cykl spotkań au-
torskich.

10 czerwca – wieczór autorski dra hab. Bogusława 
Żurakowskiego, (prof. GWSH, członek SPP). W ra-
mach cyklu „Poezja religijna”: o wierze, patriotyzmie, 
wartościach i poezji rozmawia dr Marek Mariusz  Tytko 
(UJ). Wiersze w wykonaniu autora. Muzyka: duet 
 „Quasi Una Fantasia” – Bożena Boba-Dyga (śpiew) 
i Maciej Zimka (akordeon). Wieczór z okazji 55-lecia 
debiutu literackiego autora.

24 czerwca – wieczór autorski prof. wincentego  Kućmy 
(ASP). W ramach cyklu „Rzeźba religijna”: o wierze, pa-
triotyzmie i sztuce religijnej z prof. Wincentym  Kućmą 
rozmawia ks. mgr Ireneusz Okarmus, teolog. Wykład 
i komputerowa, wizualna prezentacja rzeźb Drogi Krzy-
żowej z Pasierbca – w wykonaniu autora. Wielkoformato-
wa wystawa fotograficzna  autorstwa Piotra  Radzickiego. 
Muzyka: Dariusz Sadzikowski (piano).

Przypominamy, że spotkania PSalm-u odbywają 
się w domu parafialnym przy kościele mB różańco-
wej, przy ul. Nowosądeckiej 41, w wybrane niedziele 
o godz. 19. wstęp wolny.

Więcej szczegółów na stronie: www.parafiapiaskinowe.pl

PSALM zapraszaSłownik barwnej
polszczyzny – cz. 2

Sikorki ze Swoszowic w gnieździe rodzinnym. 
Nadesłała: elżbieta Ćwik

Portret rodzinny „Ogień” 
– prawdziwy partyzant

Maciej Korkuć
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”
Ogien”

Jozef Kuras‘ ‘

Podhalanska wojna 1939–1945‘

Józef Kuraś „Ogień” to jeden z najbardziej znanych polskich 

dowódców partyzanckich z czasów wojny i okresu powojennego. 

Mimo upływu kilkudziesięciu lat od samobójczej śmierci Kurasia 

jego działalność wciąż pozostaje przedmiotem niegasnących sporów 

i polemik. 

Opracowanie Macieja Korkucia – efekt kilkunastu lat badań – jest 

naukowym opisem przedwojennych i wojennych losów „Ognia”. Autor 

przedstawia m.in. wiele nieznanych dotychczas faktów z życiorysu 

Kurasia, konfrontuje obiegowe informacje i legendy z różnymi, 

często nigdy wcześniej niepublikowanymi materiałami archiwalnymi 

oraz relacjami świadków wydarzeń. Opisując burzliwe losy „Ognia”, 

szczególną uwagę zwraca na polityczne i militarne realia, w których 

funkcjonowała niepodległościowa konspiracja na Podhalu. Dzięki 

temu udało się dokonać weryfikacji rozpowszechnionych mitów  

– także tych powstałych jeszcze za życia Kurasia.

Kontynuacją niniejszego tomu będzie publikacja poświęcona 

działalności „Ognia” jako samodzielnego dowódcy zgrupowania 

partyzanckiego „Błyskawica” w latach 1945–1947. 

Maciej Korkuć jest historykiem dziejów najnowszych, autorem 

książek i artykułów poświęconych przede wszystkim losom Polski 

i Polaków w XX wieku. Ukończył studia i doktoryzował się na 

Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracuje w krakowskim Biurze Edukacji 

Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej. Wykłada w Akademii Ignatianum 

w Krakowie oraz na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II.

ISBN 978-83-62139-36-1
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www.attyka.net.pl

cena promocyjna  
do końca czerwca


