
Czekanie na CKR l 645 lat minęło l „Przyjaciele” z Prokocimia  
 Projekt „Pierwszaki” l Walka o autobus l Spełniony artysta 
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Sztuka dobrego druku

ulotki, plakaty, 
książki, katalogi ... 

www.leyko.pl, Kraków, ul. Romanowicza 11, tel. 012 656 44 87

opony, haki hol., hamulce, amortyzatory 
012 657 23 75, 0513 096 771

PIOMAR, Kozłówek, ul. Polonijna 1

tłuMIKI
hurt - detal - serwis

Na początku br. zmiany w przebiegu przyspieszonej li-
nii autobusowej 502 wywołały niedowierzanie i oburzenie. 

Linia ta łączyła Nową Hutę – poprzez centrum mia-
sta - z Bieżanowem. Decyzją Zarządu Infrastruktu-
ry Komunalnej i Transportu trasa została skrócona o 
połowę, czyli z pl. Centralnego do Cracovii. Wyjaśnia-
no to tym, że „nie ma pełnego obłożenia” na trasie.                                                     
(Widocznie w godzinach szczytu badający nie zmieścili 
się do autobusu...).

Mieszkańcy Rżąki i Bieżanowa, przy wtórze miesz-
kańców Nowej Huty rozpoczęli akcję protestacyj-
ną, ogłaszaną w mediach i na forach internetowych. 
„Przyparli do muru” (do autobusu) prezydenta miasta 
oraz jego urzędników. Obywatelska akcja i argumen-
ty były tak skuteczne, że mieszkańcy odnieśli niespo-
dziewanie przykładny sukces. Zamiast dotychczasowej 
linii 502, puszczono nową - 522, choć tylko w dni po-
wszednie... 

Więcej o proteście w „Lokalnym Forum” na str. 3

Centrum Kultury i Rekreacji ma powstać obok Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 
przy ul. Czarnogórskiej. O projekcie pisaliśmy na na-
szych łamach we wrześniu ub.r. W budżecie Krakowa 
na 2010 r. nie zapisano jednak środków na jego budowę 
odkładając inwestycję w czasie. 

W końcu grudnia ub.r zakończono wyburzanie pa-
wilonu przy ul. Czarnogórskiej 10, gdzie na I piętrze 
mieścił się Osiedlowy Dom Kultury, a także filia Pod-
górskiej Biblioteki Publicznej.

Mieszkańcy Woli Duchackiej od lat starali się, by po-
wstała u nich nowoczesna placówka kulturalna. Posta-
nowiono połączyć ją z nowym obiektem sportowym dla 
szkoły integracyjnej przy ul. Czarnogórskiej 14. Jeszcze 
w zeszłym roku wydawało się, że wszystko jest na do-
brej drodze do powstania kompleksu Centrum Kultu-
ry i Rekreacji (CKR). Jesienią zeszłego roku gotowy 

był projekt CKR i w 2010 r., po uzyskaniu pozwolenia 
na budowę, mogłaby ruszyć jego budowa. - Niestety w 
budżecie na ten rok nie znalazły się pieniądze na ten cel. 
Trudno jest mi powiedzieć, czy w ogóle uda się je znaleźć, 
choć wiemy, jak bardzo mieszkańcom Woli Duchackiej 
zależy na tej inwestycji – mówi radny miasta Jerzy Fedo-
rowicz, przewodniczący Komisji Kultury. W tym roku 
miasto musiało poczynić duże oszczędności, gdyż wo-
bec kryzysu zmniejszyły się wpływy do budżetu. Fun-
dusze dzielnic zmniejszono nawet o 30%, wiele innych 
inwestycji wstrzymano lub odłożono w czasie. Podobny 
los spotkał CKR.  – Budżet jaki jest, taki jest, ale nie rozu-
miem, dlaczego nie zaczęto żadnych prac tak, by był jakiś 
„przyczółek” dla tej inwestycji – mówi Artur Ławrowski, 
dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyj-
nych nr 7.

 Cd. na str. 3

Już prawie pół wieku pan Stanisław Jakubczyk 
mieszka w Podgórzu, gdzie w latach 60. kupił miesz-
kanie i pracownię na Zabłociu, w bloku przy ul. Trau-
gutta. Ale do Krakowa przybył wcześniej. W 1937 r. 
rozpoczął studia na ASP, na malarstwie, przez rok był 
również studentem rzeźby u prof. Dunikowskiego. 

 Cd. na str. 7

Początkowo wyglądało na to, że zima o nas zapomnia-
ła. Jedni się cieszyli, inni martwili. Teraz, gdy zima o so-
bie przypomniała, odczuwamy jej minusy i plusy.

W minusach daje o sobie znać zasypany śniegiem sa-
mochód, nie odśnieżone chodniki, dziury w jezdniach 
oraz zasolone buty. Te ostatnie podobno można czyścić 
wodą z mlekiem lub octem; jeżeli ktoś zna inną metodę, 

to prosimy się z czytelnikami za naszym pośrednictwem 
podzielić.

W plusach daje o sobie znać słoneczny mróz, malow-
nicze (dzieci twierdzą, że smakowite) sople na dachach, 
karmnik dla ptaków – też jest dla nich plusem, a ławecz-
ka przypomina o tym, że wkrótce będzie można na niej 
usiąść...

Minusy i plusy zimy

W budżecie miasta nie ujęto ważnej dla Podgórza inwestycji

Czarnogórska bez obiecanego kompleksu

Wygrana walka 
o autobus

Portret Bożeny hr. Ronikierowej, rok 2001

Bogaty artysta
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Większość spółdzielni mieszkaniowych ma już go-
towe plany remontów na ten rok. Wkrótce przystąpią 
do ich realizacji rozpisując przetargi dla wykonawców. 
Inne natomiast wciąż nad nimi pracują. W tym nume-
rze prezentujemy pierwsze ze spółdzielni, które mają 
już gotowe takie plany.

SM „Kurdwanów Nowy”
Spółdzielnia mając charakter eksploatacyjny skupia 

się na utrzymaniu w dobrym stanie budynków, którymi 
zarządza. W tym roku planuje:

n Kapitalny remont dachu budynku przy ul. ks. Sto-
jałowskiego 41 oraz bieżące naprawy w miejscach, gdzie 
będą przecieki;

n Remont instalacji gazowej w budynkach przy ul. ks. 
Stojałowskiego 21, 23, 27 i 29. W innych budynkach taki 
remont ma być przeprowadzany w następnych latach, 
w zależności od pieniędzy, jakimi będzie dysponowała 
spółdzielnia;

n Remont wind w blokach przy ul Wysłouchów 32 
i 44 zgodnie z zaleceniami Urzędu Dozoru Technicz-
nego;

n Wyremontowane zostaną drogi osiedlowe przy ul. 
ks. Stojałowskiego 33 oraz na odcinku tej ulicy od nu-
meru 33 do 39. Remontowane będą również chodniki 
na ulicy Wysłouchów, na odcinku od budynku numer 15 
do 19, od numeru 29 do 35, a także przy ul. Witosa 33 
oraz ul. por. Halszki 15. Zniszczenia, które pojawią się 
w okresie zimowym, mają być usuwane systematycznie; 

n Remont kapitalny parkingów w okolicy budynków 
przy ul. Witosa 33, ks. Stojałowskiego 33 oraz przy ul. 
por. Halszki 1 – 11;

n Wymiana okien w budynkach przy ul. Wysłouchów 
15, 19 i 21 oraz przy ul. por. Halszki 9, 11 i 13;

n Malowanie klatek schodowych w budynkach przy 
ul. Wysłouchów 14, 16, 18, 20 i 27, ul. ks. Stojałowskiego 
9 i 11 oraz ul. Bojki 8.

Jak co roku SM „Kurdwanów Nowy” zabezpieczy-
ła środki na nieprzewidziane wydatki, jak również li-
kwidację awarii sieci wodno-kanalizacyjnych, bieżące 
naprawy, różnorodnego rodzaju analizy i koncepcje. 
Oprócz tego będą prowadzone kontrole instalacji ga-
zowych, elektrycznych, przewodów kominowych oraz 
instalacji odgromowych. – Uchwalony plan, zwłaszcza 
wydatków remontowych, może ulec zmianie w ciągu roku 
w zależności od ukształtowania się uwarunkowań praw-
nych i podatkowych oraz cen usług remontowo – budow-
lanych, (których poziomu na etapie konstruowania planu 
nie można było przewidzieć) – informuje spółdzielnia. 

SM „Nowy Prokocim”
Spółdzielnia buduje kompleks złożony z trzech czte-

ropiętrowych budynków mieszkalnych. Znajdzie się w 
nich 186 nowych mieszkań. Planowany termin zakoń-
czenia budowy to IV kwartał br. Poza tym w tym roku 
planowane są także:

n Remont pokrycia dachowego przy ul. Teligi 6;
n Docieplenie stropów w budynkach przy ul. Teligi 

30 i 32 oraz ocieplenie budynku przy ul. ks. Ściegien-
nego 93;

n Wymiana wodomierzy na zdalne, z radiowym od-
czytem w budynkach przy ul. ks. Ściegiennego. To po-
czątek systematycznej ich wymiany we wszystkich bu-
dynkach spółdzielni;

n Malowanie klatek schodowych w budynkach przy 
ul. Jerzmanowskiego 8 i 10 oraz ul. Kurczaba 11 i 37.

W pierwszej połowie tego roku będzie założony na 
osiedlu monitoring. Ma to być sposób na chuliganów 
czy ludzi bezprawnie korzystających ze śmietników 
osiedla, którego mieszkańcy ponoszą tego koszty. 
Oprócz tego prowadzone będą bieżące naprawy oraz 
odnowy chodników. – Również, pilotażowo planujemy, 
wybrać jeden z siedmiu budynków wysokich z rejonu ulic 
Kurczaba – Jerzmanowskiego, w których występują naj-
większe problemy z ciągami wentylacyjnymi, do wykona-
nia instalacji ciepłej wody użytkowej. Będzie to budynek, 
którego mieszkańcy wyrażą zgodę na wykonanie takiego 
remontu i będą partycypować w kosztach – stwierdza 
spółdzielnia. 

SM „Rżąka”
W zeszłym roku spółdzielnia nie miała wielu pie-

niędzy i nie mogła przeprowadzić dużych remontów. 
W tym roku jej plany są większe:

n Remont kominów spalinowych i wentylacyjnych 
w blokach przy ul. Rydygiera 9 i 13;

n Remont chodnika przy budynku na ul. Rydygiera 
13;

n Częściowa modernizacja instalacji odgromowej 
przy ul. Rydygiera 9 i 13;

n Montaż daszków nad tarasami oraz wymiana drzwi 
wejściowych przy ul. Schweitzera 5;

n Przy ul. Zamoyskiego 40 ma się rozpocząć inwesty-
cja pn. „Kotłownia gazowa” lub wyremontowana zosta-
nia dotychczasowa kotłownia.

Zebrał i opracował: 
Bartłomiej Bartoszek

Foto: Jarosław Kajdański
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Pociągi przyspieszą
Za rok szybciej jeżdżące pociągi, a za kilka lat być 

może prywatny przystanek kolejowy Kraków Bonarka 
na trasie kolejowej Kraków – Oświęcim.

W I kwartale 2011 r. ma się zakończyć modernizacja 
linii kolejowej Kraków – Oświęcim na odcinku Kraków 
Bonarka – Kraków Swoszowice. W efekcie, na wyre-
montowanych 4 km torów, pociągi będą jeździć szybciej 
i bezpieczniej, co powinno przełożyć się na przygotowa-
nie przez kolej oferty przewozowej konkurencyjnej do 
transportu kołowego.

Porozumienie w sprawie modernizacji tej trasy pod-
pisali w ostatnich dniach minionego roku marszałek 
Województwa Małopolskiego Marek Nawara oraz 
przedstawiciele Oddziału Regionalnego PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A. Projekt będzie realizowany w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Małopolskiego na lata 2007 – 2013. Koszty 
przedsięwzięcia szacowane są na ok. 29 mln zł, z czego 
większość będzie pochodziła ze środków UE. Zakres 

prac obejmuje modernizację infrastruktury kolejowej 
na wspomnianym odcinku, m.in. torów, urządzeń stero-
wania ruchem kolejowym oraz urządzeń zabezpiecza-
nia ruchu na przejazdach kolejowych.

Dowiedzieliśmy się też, że istnieją pomysły rewitali-
zacji przystanku kolejowego Kraków Bonarka i wyko-
nania bezpiecznego przejścia dla pieszych do Bonarka 
City Center. Dariusz Rudziński, dyrektor Bonarka 
City Center powiedział nam, że wszystko zależy od 
planów władz miasta i rozwiązań dotyczących rozwoju 
zintegrowanego transportu miejskiego. – Jeśli władze 
Krakowa podejmą taki pomysł – jesteśmy otwarci, szcze-
gólnie, że nasze plany przewidują budowę kompleksu biu-
rowego i mieszkalnego przy Bonarka City Center – dodał 
dyrektor Rudziński.

Współpraca samorządu, PKP i komercyjnego pod-
miotu nie byłyby nowością w Małopolsce. Od kilku 
lat w podkrakowskim Zabierzowie istnieje prywat-
ny przystanek kolejowy przy Kraków Business Park. 
Jego istnienie przynosi korzyści wszystkim zaintere-
sowanym.

 Krzysztof DulińsKi

Materiały do monografii
Monografia dla celów naukowych wsi, a obecnie osiedli 

m. Krakowa, Dzielnica Podgórze: Kosocice, przysiółek Ba-
rycz, Rajsko i Soboniowice. 

Zwracam się z uprzejmą prośbą do redakcji „Wiado-
mości” o opublikowanie w gazecie mojego listu o pomoc 
do Czytelników w zrealizowaniu mojego ambitnego za-
mierzenia dotyczącego w/w osiedli.

Moim zadaniem jest opisanie historii tych osiedli przez 
zapomnieniem dla następnych pokoleń, na podstawie ist-
niejących szczątkowych wzmianek źródłowych rozproszo-
nych w literaturze, jak też różnych dowodów opowiada-
nych przez żyjących, w starszym wieku osób, wywodzących 
się z tych osiedli.

Niniejsza publikacja ma być świadectwem tamtych 
czasów i jednocześnie hołdem wdzięczności dla tych, 
którzy się do tego przyczynili. Nam wszystkim czas ma 
przypominać i uświadamiać, że jesteśmy spadkobier-
cami oraz kontynuatorami tamtych czasów i od nas 
wszystkich zależy dalszy rozwój tej naszej konkretnej 
rzeczywistości.

Może Szanowni Czytelnicy spotkali się z książkami, 
publikacjami, czasopismami, które poruszają nurtujące 
mnie tematy. Chodzi głównie o powstanie, zarys historycz-
ny, fundatorów miejscowości w tych osiedlach:

a/ powstanie pierwszych zalążków nauczania i szkół 
podstawowych w Rajsku i Soboniowicach; b/ cmentarz 
parafialny w Kosocicach, forty austriackie Wschód i Za-
chód; c/ zabudowań dworskich, folwarków ziemskich: w 
Kosocicach, ostatni właściciel Śliwiński; w Rajsku, ostatni 
właściciel Raszowski; w Soboniowicach, ostatni właściciel 
Rudnicki; w Kosocice - Barycz – brak danych; d/ młynów, 
cegielni, kapliczek słupowych, których jest około 20 sztuk 
w parafii Kosocice, brak jest danych o ich fundatorach, 
roku powstania i z jakiej okazji zostały postawione; e/ sta-
wów rybnych, browarów oraz innych obiektów, których 
obecnie już nie ma.

Będę bardzo wdzięczny wszystkim osobom fizycznym, 
jak też różnym firmom i instytucjom za pomoc w dotarciu 
do dokumentów źródłowych.

Oczekuję na ludzi, którzy pamiętają różne historie lub 
wcześniej zostały przekazane im przez starsze pokolenia, 
różnych obiektów, ich usytuowanie w teraźniejszej rze-
czywistości, zdjęcia, widokówki, czasopisma, a które już 
obecnie nie istnieją.

Mieszkam na osiedlu Soboniowice, Dzielnica X m. 
Krakowa–Swoszowice. Proszę informacje kierować na 
mój adres:

Zygfryd Dolaś
30-699 Kraków (os. Soboniowice), 

ul. Gruszczyńskiego 58,
tel. (12) 654 72 27, kom. 501 33 24 17 

Od redakcji: 
Bardzo popieramy Pana inicjatywę i wszelkie pró-

by kronikarskich zapisów. Ich efektem są unikatowe 
monografie lokalnej historii, autorami są najczęściej 
mieszkańcy-pasjonaci lokalnych pamiątek i tradycji, 
które w sumie składają się na obraz historii Krakowa 
i Polski. Niestety, autorzy są skazani na wyjątkową sa-
modzielność i duże samozaparcie. Dlatego do pomocy 
Panu zachęcamy młodzież, np. harcerzy. Podpowiada-
my, że o materiały, których Pan szuka, można także 
pytać w: Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, Ar-
chiwum Państwowym w Krakowie, Bibliotece Jagielloń-
skiej, Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej, Podgórskiej 
Bibliotece Publicznej, w bibliotekach parafialnych, a 
także w biurze Dzielnicy X.

Życzymy, aby udało się Panu zrealizować to zamie-
rzenie, prosimy w przyszłości o przekazanie egzempla-
rza do naszego redakcyjnego archiwum. Wielokrotnie 
przedrukowywaliśmy we fragmentach podobne prace. 
Pod tym względem „Wiadomości”, na przełomie swo-
ich 16, lat też stanowią źródło informacji. Jeśli chodzi 
o forty Twierdzy Kraków, to polecamy numer „Wiado-
mości” z marca 2006 r. Cenną publikacją nt. fortyfikacji 
był „Atlas Twierdzy Kraków”, wydany przez Oddział 
Ochrony Zabytków Wydziału Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego Urzędu Miasta Krakowa.

Dziękujemy za życzenia
Wszystkim serdecznie odwzajemniamy życzenia, 

jakie otrzymaliśmy (pocztą tradycyjną, mailową i sms
-ową) z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego 
Roku.

Redakcja „Wiadomości”

Nazwa spółdzielni
Liczba
mieszkańców

Liczba
budynków 

Kurdwanów Nowy 12 750 77

Nowy Prokocim 12 300 48

Rżąka 845 7

Podane liczby mieszkańców poszczególnych spół-
dzielni mieszkaniowych są danymi przybliżonymi ze 
względu na zmienność liczby osób mieszkających na 
osiedlach.

Plany spółdzielni mieszkaniowych na 2010 rok
Budują, remontują, wymieniają część I
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522 zamiast 502
Do wiadomości naszej redakcji, a także „Dzienni-

ka Polskiego” oraz Rady Dzielnicy XII przekazano 
następującej treści protest (było ich znacznie więcej) 
adresowany do Prezydenta Miasta w sprawie likwidacji 
autobusu linii 502:

W imieniu mieszkańców osiedla Rżąka zdecydowanie 
protestuję wobec likwidacji autobusu 502, kursującego od 
Nowego Bieżanowa poprzez ulicę Wielicką do Centrum 
Krakowa. Proszę o jego przywrócenie lub przejazd auto-
busu 304 przez ulicę Wielicką z zatrzymywaniem na przy-
stankach Prokocim CPN - w obu kierunkach.

Autobus nr 502 był jedynym łączącym osiedle Rżą-
ka, południowo-zachodnią część osiedla Nowy Proko-
cim, oraz nowe osiedle Na Górce z centrum Krakowa. 
Owszem może autobus 502 nie wyjeżdżał z pętli Nowy 
Bieżanów z dużą ilością pasażerów, ale wszystkie osoby 
z wymienionych wyżej miejsc zamieszkania, a jadący do 
centrum miasta, wsiadali do niego na przystanku Proko-
cim CPN. MPK może się tłumaczyć brakiem środków na 
utrzymanie taboru, ale nie może wytłumaczyć likwidacji 
akurat jednej linii autobusowej w Krakowie, która to li-
kwidacja miałaby przynieść jakieś wymierne korzyści fi-
nansowe.

Błędem jest również skierowanie autobusu linii 304 do 
Bieżanowa Nowego przez ulicę Teligi, bo przecież przez tę 
ulicę przebiega kilka linii tramwajowych (3, 9, 13, 23, 51) 
oraz kilka linii autobusowych (173, 163, 133).

Jeżeli już musiano zlikwidować linię 502 od Bieżano-
wa, to wystarczyło zamiast kombinować z nowym prze-
jazdem autobusu 304 przez Bieżanów Nowy - zrobić dla 
niego przystanek dla obu kierunków: Prokocim CPN.

Z poważaniem,
(nazwisko i imię do wiadomości redakcji)

Od redakcji:
Z prośbą o zajęcie stanowiska w tej sprawie zwróci-

liśmy się do rzecznika MPK, ZIKiT oraz Urzędu Mia-
sta. Gdy ktoś pytał o nasze zdanie, podkreślaliśmy, że 
stoimy po stronie mieszkańców i pasażerów. W końcu 
ukazał się oczekiwany komunikat ZIKiT:

W mijającym tygodniu Zarząd Infrastruktury Komunal-
nej i Transportu monitorował i badał napełnienia pasa-
żerskie w Bieżanowie w związku ze skróceniem trasy auto-
busu przyspieszonego 502 i przejęciem części jego dawnej 
trasy przez autobus przyspieszony 304. Zarząd przyjął też 
w tym czasie gros opinii od pasażerów przemieszczających 
się na tej trasie, przede wszystkim z Bieżanowa.

Po analizie sytuacji komunikacyjnej ZIKiT postanowił 
wprowadzić od poniedziałku, tj. 11 stycznia 2010 r., linię 
autobusową 522, która w godzinach porannego i popołu-
dniowego szczytu komunikacyjnego, od poniedziałku do 
piątku, jeździć będzie dawną trasą linii 502 z Nowej Huty 
do Bieżanowa i odwrotnie.

Linia 522 jeździć będzie na tej trasie w godzinach 6.30 - 
8.30 i 14 - 18. Jednocześnie kursować będzie linia 502 na 
trasie plac Centralny - hotel Cracovia.

ZIKiT podjął decyzję zgodną z oczekiwaniami wszyst-
kich pasażerów komunikacji miejskiej, mimo tego, że od 
5 lat nie zmieniano w Krakowie cen biletów. Miasto czyni 
bowiem wszystko, aby w trudnych realiach finansowych 
utrzymać ofertę przewozową na tym samym poziomie.

Jednocześnie Zarząd Infrastruktury Komunalnej i 
Transportu pragnie poinformować wszystkich zaintereso-
wanych, ucinając tym samym bezpodstawne spekulacje 
części mediów, że w 2010 r. nie przewiduje zmniejszenia 
oferty przewozowej w Krakowie. 

Bye Bye Pawilon 
15 stycznia w OKK Wola przy ul. Malborskiej 98, urzą-

dzono stypę po zgonie ukochanego Pawilonu, gdzie upo-
wszechniało się kulturę od bodaj 25 lat. Pawilon był więc 
jeszcze młody, ale wyglądał na dość stary i wyniszczony 
chorobami, brakiem odpowiedniego leczenia, truciznami 
(np. był pokryty azbestem, grzybem oraz tatuażem), był 
bowiem z poprzedniego wieku, a nawet z poprzedniego 
systemu, a kultura na Woli zasługuje w nowych czasach 
na coś lepszego.

Opłakiwano Pawilon jak te zawodowe płaczki, wspo-
minano, a nawet odbyła się procesja do fundamentów 
pawilonu, aby przy ogrodzeniu złożyć tradycyjny wianu-
szek i zapalić znicze w towarzystwie bębnów i tancerzy 
ognia.

Pawilon opłakiwały dzieci pawilonu, m.in. Kurtyna 
Siemiradzkiego, Kabaret Kuzyni, Anka Ujma z zespołem, 
Karwil, Blues Drive i in. Zapraszano wszystkich do wyle-
wania łez, pień żałobnych i składania datków na świece. 
Proszono o nieskładanie kondolencji.

Clou programu było otwarcie wystawy fotograficznej 
Bogdana Krężela z ostatnich dni pawilonu i ośrodka kul-
tury, mieszczącego się od początku w pawilonie. 

Wystawa „Bye Bye Pawilon” będzie czynna do końca 
lutego w godzinach pracy klubu (pon. - pt. od 14 do 20, 
sob. od 10 do 14, w ferie pon. – pt. od godz. 9 do 16).

Na podstawie info od Jaro Gawlika 

Cd. ze str. 1
O wpisanie inwestycji do tegorocznego budżetu 

zabiegał Jerzy Pal, przewodniczący Komisji Kultu-
ry Dzielnicy XI Podgórze Duchackie. Jego starania 
wspierała Rada i Zarząd Dzielnicy poprzez przyjmo-
wanie wnioskujących uchwał (podjęto taką m.in. na 
sesji w sierpniu ub.r.). Zadanie – przekraczające możli-
wości Dzielnicy – popierała Komisja Kultury w Radzie 
Miasta, która wnioskowała do prezydenta Krakowa, by 
ujął CKR w projekcie budżetu. – Zwracaliśmy uwagę 
na fakt, że projekt kompleksu jest już gotowy – zauważa 
Jerzy Fedorowicz. Inwestycji mimo to do projektu bu-
dżetu nie wpisano. W takiej sytuacji na początku grud-
nia Jerzy Pal napisał list otwarty do prezydenta Jacka 
Majchrowskiego, który trafił również do radnych miej-
skich. „Przyszedł oto czas tworzenia przez Pana budżetu 
dla naszego miasta i miałem nadzieję, że będzie Pan pa-
miętał o rozpoczętej w tym roku inwestycji (jakże potrzeb-
nej dla naszej dzielnicy) – budowie siedziby dla jedynego 
na Woli Duchackiej Ośrodka Kultury, który właśnie stra-
cił miejsce, w którym działał dla społeczności Wolan” – 
czytamy w liście. Ta spektakularna forma protestu też 
nie doczekała się odpowiedzi. – Prezydent Majchrowski 
zdaje się być nieprzychylny Podgórzu, mimo że w nim 
mieszka – stwierdza Jerzy Pal. Zwraca on dodatkowo 
uwagę, że miasto wydaje pieniądze na budowę trzech 
stadionów, podczas gdy na zachodzie Europy już daw-
no takie działania zarzucono na rzecz budowy jednego 
stadionu, z którego korzysta wiele klubów oraz, że w 
budżecie zapisano ponad 1,5 mln zł na remont ośrod-
ka wczasowego w Gołkowicach Górnych. Tymczasem 
pieniędzy na CKR zabrakło, a szacunkowy koszt jego 
budowy to 6 – 8 mln zł.

List i starania Jerzego Pala spotkały się z pozy-
tywnym przyjęciem wśród radnych PO, ale na kole-
żeńskich słowach poparcia się skończyło. Pod koniec 
grudnia w czasie prac nad budżetem radni Platformy 
Obywatelskiej zostali zdyscyplinowani do tego, że nie 
będą zgłaszać do niego żadnych poprawek, więc na 
ich pomoc nie można było liczyć. – Nawet radni z Rady 
Miasta wybrani w naszej dzielnicy nie zainteresowali się 
tą inwestycją, nie pytali się o jej losy – skarży się dyrektor 
Ławrowski.

Bardzo liczył na rozpoczęcie budowy nowoczesnego 
kompleksu. Jego placówka jest przepełniona, zajęcia 
wychowania fizycznego często odbywają się na kory-
tarzach. W takiej sytuacji mające powstać przy szkole 
CKR rozwiązałoby wiele problemów, gdyż ma się w 
nim znaleźć sala gimnastyczna z pełnym zapleczem. W 
kompleksie miejsce znajdzie biblioteka z wyburzonego 
już budynku przy ul. Czarnogórskiej, której zbiory są 
obecnie zamknięte w magazynie. Również Dom Kultu-
ry Wola Duchacka miałby nowoczesną siedzibę. Teraz 
korzysta z gościny w Gimnazjum nr 27 przy ul. Malbor-
skiej. – Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z gim-
nazjum. Warunki lokalowe są nawet lepsze od tych, które 
mieliśmy w pawilonie przy ul. Czarnogórskiej – zapewnia 
kierownik Maksymilian Szelęgiewicz. Dom Kultury 
nie może jednak w tych pomieszczeniach dokonywać 
żadnych remontów czy kupić nowego wyposażenia, 
gdyż lokale nie są jego własnością i nie wiadomo jak 
długo będzie się tam mieścił. Dodatkowo w budżecie 
miasta obcięto wydatki na kulturę o 25%. Wiele zajęć, 
które kiedyś były darmowe, teraz muszą być odpłatne. 
– Dzielnica XI mimo, że jej budżet znacznie obcięto, nie 
zmniejszyła nam dotacji, co jest dla nas błogosławień-
stwem – mówi kierownik Szelęgiewicz.

To, że w tegorocznym budżecie miasta nie ma pie-
niędzy na CKR, nie znaczy, że inwestycję zatrzymano. 
Nie wiadomo tylko, jak długo mieszkańcy Woli Du-
chackiej będą musieli na jej realizację czekać. Możliwe, 
że mimo wszystko uda się znaleźć pieniądze na ten cel 
przy okazji wprowadzania korekt do budżetu. Zgodnie 
z prawem projekt budżetu miasta przygotowuje prezy-
dent miasta i on może zgłaszać do niego zmiany. Przy 
okazji głosowań nad projektem i korektami radni mogą 
zgłaszać swoje poprawki. W takiej sytuacji pieniądze na 
CKR można uzyskać przez naciski na prezydenta. - Je-
stem przekonany, że gdy zacznie się kampania wyborcza, 
to wielu radnych przypomni sobie o nas – gorzko konklu-
duje Artur Ławrowski.

Bartłomiej BartoszeK, (Kaj)
Wizualizacja projektu:

„Pracownia Projektowa Architektoniczno-  
-Budowlana – Jerzy Partyka”

Zdjęcie z wyburzania pawilonu: Jarosław Kajdański

Czarnogórska bez obiecanego kompleksu

Info Wola
Od października 2009 r. Klub Osiedlowy Wola Du-

chacka-Wschód ma swoją siedzibę w gościnnym Gim-
nazjum 27 przy ulicy Malborskiej 98 

Klub realizuje wszystkie dotychczasowe formy dzia-
łalności, a w nowym miejscu zaczęliśmy też kilka nowo-
ści. Klub jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 
14–20, w sobotę 10-14.

Najważniejsze zajęcia to: l nauka gry na instrumen-
tach, piano, keyboard, gitara perkusja, l zajęcia pla-
styczne dla dzieci i tu nowość: dla dorosłych m.in. pisa-
nie ikon, l zajęcia teatralne dla dzieci i także nowość: 
Teatr Seniora, l zajęcia taneczne dla dzieci grupy bale-
towe, tańca nowoczesnego dla młodzieży, m.in. zespół 
cheerleaderek Nemezis, l zespół wokalny Akolada i 
zajęcia nauki śpiewu, l próby zespołów muzycznych i 
studio nagrań, l codziennie dostępne są zajęcia świe-
tlicowe, m.in. tenis stołowy, piłkarzyki, bilard

Współpracujemy  ze Szkołą Fechtunku Aramis, Stowa-
rzyszeniem Przyjaciół Woli Duchackiej i Gimnazjum 27.

W czasie ferii zimowych zapraszamy m.in. na „Ferie z 
teatrem”: zajęcia wraz z nasza grupą teatralną „Cicho-
sza” – warsztaty teatru cieni, wyjścia do Teatru Grote-
ska i na festiwal Teatrów dla dzieci do NCK, warsztaty 
z Teatrem Figur. Zajęcia od poniedziałku do piątku w 
godzinach 10-16. Wszelkie informacje w klubie pod nr. 
tel. 655 91 77, 796 569 088, e-mail: czarnogor@wp.pl

Zapomniana Kozłówka
Os. Kozłówek jest osiedlem zapomnianym. Nie zatrzy-

mują się na przystanku Wlotowa niektóre linie autobusowe. 
Przejście podziemne pod ul. Wielicką jest zdewastowane. 
Otwarto na terenie osiedla całodobowy sklep monopolowy 
na ul. Okólnej, gdzie cały czas są pijackie krzyki i jak by 
tego było mało otwarto przy ul. Polonijnej bar. Przychodzi 
do tego baru młodzież patologiczna. Wychodzi ok. godz. 
23 lub 24 pod wpływem alkoholu i narkotyków, idą przez 
osiedle krzycząc, włamują się do klatek schodowych, de-
wastują osiedle, rozbijają szyby. Otwarto również na placu 
targowym ,,salon gier”, gdzie młodzież uprawia hazard. 
Nawet na stronie internetowej Rady Dzielnicy XII os. Ko-
złówek nazwane jest os. Na Kozłówce.

(list nie podpisany)
Od redakcji:
Wszystko się zgadza, ale prawidłowa nazwa osiedla 

to rzeczywiście Kozłówka. List Czytelnika polecamy 
uwadze policji i straży miejskiej.
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l Poruszająca się na wózku inwalidzkim Czytelniczka, 
której sygnał o dyskryminującym braku tramwajów ni-
skopodłogowych na trasie do Prokocimia i Bieżanowa 
zamieściliśmy w ostatnich „W”, z notatką, że ostatnio 
pojawiły tam się niskopodłogowe „13”-  wyraziła obu-
rzenie, że to nieprawda. Dlatego o wyjaśnienie sytuacji 
zwróciliśmy się ponownie do MPK. Oto ono: 
„W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej uprzejmie in-
formuję, iż rejon Prokocim/Bieżanów jest już częściowo 
obsługiwany przez tramwaje niskopodłogowe. Tramwaje 
z niską podłogą obsługują w całości linię 51, a także czę-
ściowo, tj. niektóre kursy w niedzielę i święta linię nr 3. 
Obsługa wszystkich kursów w tym rejonie przez tramwaje 
z niską podłogą nie jest obecnie możliwa, gdyż MPK dys-
ponuje w tej chwili około 25 % tramwajów niskopodłogo-
wych, niemniej jednak w ciągi najbliższego roku wskaźnik 
ten powinien się zwiększyć do około 40% i wtedy będzie 
możliwa obsługa większej ilości kursów w tym rejonie 
przez tramwaje niskopodłogowe. Na to, żeby wszystkie po-
jazdy w tym rejonie były niskopodłogowe musimy pocze-
kać kilka lat, niemniej MPK dąży do tego, aby docelowo 
wymienić wszystkie tramwaje niskopodłogowe, jednak ten 
proces inwestycyjny musi być rozłożony w czasie”.
Tak czy inaczej, jak niepełnosprawna Czytelniczka ma 
zgadywać, kiedy wyjść z domu, aby trafić na wagon ni-
skopodłogowy?
l Z innym problemem wyjścia z domu zadzwoniła in-
walidka z os. Rżąka. Tym razem chodzi o nieodśnie-
żone osiedle, na którym mieszka i nie ma jak dotrzeć 
do przychodni  na Kozłówce. Rzeczywiście, odśnieżana 

jest tylko ta część ulic, gdzie jeździ autobus. Dalej (jak 
np. przy ul. Rydygiera – na zdj.) tak po ulicach, jak i po 
chodnikach ciężko się poruszać, tym bardziej na wózku 
inwalidzkim.

l Kary za „ataki” zimy 
ponoszą wyłącznie wła-
ściciele domów. Tak było 
w przypadku nieodśnie-
żonego chodnika przy 
ul. Łużyckiej w Piaskach 
Wlk. Właściciel posesji 
wykonał swój obowiązek 
z rana przed wyjściem 
do pracy, a gdy wró-
cił (w tym czasie padał 
śnieg) oprócz zasypane-
go chodnika zobaczył też 
mandat od Straży Miej-

skiej. Na zdjęciu pokazujemy  nieodśnieżony fragment 
chodnika w innym miejscu tej ulicy w utrzymaniu Gmi-
ny (tu wszystko w porządku?), powyżej zaś odśnieżony 
chodnik „prywatny” (ile razy dziennie?). Strażnikom 
polecamy, aby przed wyjściem na restrykcyjny patrol, 
przykładnie odśnieżali także wejście do swojej siedziby 
przy ul. Na Kozłówce...

l Brutalnych ataków zimy 
(śniegi, mrozy) nie przetrzy-
mują delikatne jak jedwab 
nawierzchnie naszych ulic, 
czego ślady w postaci dziur 
są zmorą kierowców. Dro-
gowcy mają co robić i robią 
to w nieskończoność... (tu: 
ul. Witosa poszatkowana za-
klajstrowanymi dziurami jak 
po nalocie dywanowym).

l Awaria sieci cie-
płowniczej na ul. Go-
łaśka (na zdjęciu) to 
sroga wiadomość dla 
mieszkańców.

l Czytelnik sygna-
lizuje nadaktywność 
graficiarzy na os. 
Kurdwanów, co jest 
szczególnie dener-
wujacym wandali-
zmem po kosztownej 
akcji zamalowania 
napisów.

Sygnały

Jest to metoda masażu opracowana przez niemieckiego fizyka 
Petera Hessa. Działa mocno rozluźniająco i odprężająco.  
Zalecana szczególnie osobom przeciążonym obowiązkami.  
Sesje indywidualne

Informacje: tel. 500 574 013
www.reiki.krakow.prv.pl

Jest to wspaniała metoda relaksacji i energo-
terapii polegająca na działaniu fali czystego dźwięku.  
Pomaga w oczyszczeniu emocji, odstresowaniu,  
poprawia samopoczucie. Sesje grupowe

Centrum „CUD”, Mały Rynek 4 – każdy czwartek, godz. 18.30   
Grota Solna „HALIT”, os, Ruczaj, ul. Szuwarowa 4  

– każda środa, godz. 20.00, każdy piątek godz. 19.00 

MASAŻ MISAMI  
TYBETAŃSKIMI

KĄPIEL 
W DŹWIĘKACH 
GONGÓW  
I MIS 
GRAJĄCYCH

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. 012 292 48 22 

NOWOŚĆ: PEERCING (przekłuwanie ciała)
Dziewczyny, szykujcie sie na studniówki!!! 

Zapraszamy do GABINETU KOSMETYCZNEGO  
na pełną kosmetykę ciała!

FRYZJER – strzyżenie damskie, męskie, dziecięce; koki,  
fryzury wieczorowe,trwała ondulacja; koloryzacja, balejaże
KOSMETYKA – manicure, pedicure, tipsy, parafina;  
pełna kosmetyka twarzy, zabiegi: nawilżające, liftingujące;  
mikrodermabrazja diamentowa, piling kawitacyjny, sonoforeza, 
brusher, henna, depilacja, makijaże; 

tel. 012 357 50 84

Renata Pipper 
wraz z Zespołem

Wola Duchacka, ul. Gołaśka 4/5,       pon. - pt. 9 – 19, sob. 9 – 14
w w w . f r y z u r y k o s m e t y k a . p l

NOWOŚĆ!
kwas migdałowy

CITO−TEST
Pracownia Analiz Lekarskich
os. Piaski Nowe, ul. Łużycka 55

(pawilon usługowo−handlowy, I p.)
Czynne: pon.− pt. 7.30 − 15.30

tel. 012 657 54 40, 0606 957 723
l  Bezbolesne i bezstresowe  

pobieranie krwi z palca.
l  Pełny zakres badań  

krwi, moczu i kału.
l  Najnowsze testy wykrywające 

objawy chorób jelita grubego

NZOZ „Spółka lekarska na Kozłówce”
ul. Na Kozłówce 29

Poradnie: PSYCHOLOG, LOGOPEDA, 
OKULISTA, DIABETOLOG

tel. 012 658 16 11, 012 658 89 01
LEKARZ RODZINNY tel. 012 265 70 68

ul. Wielicka 76 (k. ul. Dworcowej)

KARDIOLOG, PSYCHIATRA - wizyty płatne

Porady bezpłatne, w ramach umowy z NFZ

Wykonujemy okulary  
na receptę z refundacją

Specjalny RABAT 10%

OPTYK
Od pon. do pt. w godz. 9−18 

tel. 0501 718 154
ul. Nowosądecka 31 

(obok apteki)

pełny zakres szkieł 
okularowych,

bezpieczne okulary  
dla dzieci, 

lekkie soczewki 
plastikowe

bezpłatne komputerowe 
badanie wzroku

PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY

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

Pon. − pt. w godz. 13 − 19
os. Kozłówek, ul. Spółdzielców 3, pawilon I piętro

tel. 012 425 51 79

RVG

GABINET
DENTYSTYCZNY

leczenie zachowawcze  
i protetyka

badanie i porady bezpłatne

Czynny: pon., śr., czw.  
godz. 15 – 18

tel. 012 658 60 28  
kom. 503 67 21 83

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

REKLAMA
W

WIADOMOŚCIACH

kom. 0504 853 960
wiadomosci.krakow@wp.pl

ALERGIE
pokarmy, pyłki, sierści

bezbolesne, komputerowe
testy i odczulania

Najnowocześniejszy, najskuteczniejszy w Krakowie BIOREZONANS
ul. Karmelicka 27/9, ul. Białoruska 15 (przychodnia), NH, os. Na Skarpie 27 

(obok Szp. Żeromskiego). Rejestracja tel.: 0609 805 797

www.biomax.krakow.pl

aparat obsługuje lekarz (atest ISo9002)

RZUĆ PALENIE!
JEDNYM ZABIEGIEM! 99% skuteczności
Terapie: otyłość, trądzik, astma, autyzm, ADHD, SM, zgaga,  
choroby żołądka i jelit, tarczyca, nerwica, depresja, miażdżyca, 
zaburzenia rytmu serca, reumatyzm, terapie p/bólowe i inne

niskie ceny

(certyfikaty)

rewelacyjne 
efekty

Promocja na zabiegi kosmetyczne!

(naprzeciwko sklepu SNC)
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PROSTOWANIE – SPAWANIE – ŚRUTOWANIE
MALOWANIE PROSZKOWE

Wola Duchacka, ul. Dauna 36
(między ul. Kamieńskiego a Malborską)

tel. 012 655 09 65, zapraszamy: pon. - pt. od 9 do 17

czynne: pon. - pt. 9 – 17
inż. M. ZAMIAR

Gabinet weterynaryjny

„PAROTKA”
lek. wet. Agnieszka Drohobycka

www.parotka.pl 
Pon.-pt. 10–13 i 16–19, czw. 14–19, sob. 10-14

os. Rżąka, ul. Rydygiera 25 tel. 012 346 37 76
l  profilaktyka i leczenie ZWIERZĄT EGZOTYCZNYCH  

(ptaki, gady, króliki, gryzonie, fretki) oraz psów i kotów
l zabiegi chirurgiczne – kastracja, sterylizacja
l narkoza wziewna
l  diagnostyka laboratoryjna, m.in. badania biochemiczne krwi  

(w 20 min.)

Poliss f.p.
AkumulAtory

h u r t   d e tA l   s e rv i c e  

WolA duchAckA, ul. klonowica 15c  
tel. 012 425 64 61 

www.poliss.krak.plŻALUZjE
PIONOWE 

POZIOME 

ROLETKI 
TEKSTYLNE

Produkcja 
 Montaż * Serwis

Kraków
 ul. Szczęśliwa 10
012 655 74 74

www.zalmax.pl

NARZĘDZIA WARSZTATOWE
BAGAŻNIKI DACHOWE

NAJTAŃSZE POKROWCE na fotele samochodowe
Wola Duchacka, ul. Gromady Grudziąż 14

tel. 012 265 32 30, 012 265 32 31
www.robin.krakow.pl      e-mail: robin@robin.krakow.pl

pon. - pt. 8 – 17, sob. 10 - 14

BINDOWANIE  
w twardej oprawie

PIECZĄTKI
WIZYTÓWKI

LAMINOWANIE 
DORABIANIE 

KLUCZY

A-4 ➔ A-0

A-3 A-4
K S E R O
K O L O R

os. Kurdwanów Nowy, ul. Witosa 39 (koło poczty) 

tel. 0502 34 86 84

GABINET KOSmETYCZNY  
ul. Nowosądecka 31 tel. 012 425 67 13 „OD−NOVA”

SOLARIUm TURBO  
Tel. 012 425 67 13

PEŁNA KOSmETYKA TRADYCYJNA
mASAŻE CIAŁA I TWARZY – już od 35 zł!

ZABIEGI WYSZCZUPLAJĄCE:
l agyptos, parafango – wyjątkowa „kąpiel” w błocie i parafinie

l  elektroterapia: elektrostymulacja, elektroskultur, elektrolipoza,  
drenaż limfatyczny, ultradźwięki

mIKRODERmABRAZJA DIAmENTOWA 
(przebarwienia, blizny, trądzik, łojotok, rozszerzone pory, rozstępy, zmarszczki)

NEODERmA – leczniczy zabieg głęboko złuszczający

PEELEING KAWITACYJNY 
TERmAGE –  nowość na rynku kosmetycznym! Zabieg odmładzający z zastoso-

waniem fal radiowych. Odnowa włókien  kolagenowych,  poprawa 
napięcia i kondycji skóry, lifting i poprawa owalu twarzy

Zaprasza kosmetolog
Joanna Ciotek

KUPON RABATOWY
z tym kuponem mikrodermabrazja diamentowa – 20%

Promocja ważna do 31 stycznia 2010r.

Zapraszamy do uczestnictwa w nowym konkursie  
„Z NAMI ZDROWIEJ + NAGRODY”! Główna wygrana:  

4 dwuosobowe wycieczki do Rzymu. Szczegóły w aptece

APTEKA „GAMA”
ul. Morawiañskiego 2 (przy ul. Bie¿anowskiej)

tel. 012 657 99 64
•  Bezp³atny pomiar ciœnienia, 

wzrostu, wagi  
i tkanki t³uszczowej

• Apteczki dla firm
• Fachowe porady
• Mi³a i ¿yczliwa obs³uga

Zapraszamy: pn.−pt. 9−19, sob. 9−14

Rozstrzygnięcie konkursu w styczniu!

PRZYJEMNE CIEPŁO 
W TWOIM DOMU
BRYKIET 
DĘBOWY
DO KOMINKÓW  

I PIECÓW 
510 671 147

Wiadomosci_01'10-02.indd   5 2010-01-18   16:04:24



WIADOMOŚCI6 Nr 1  Styczeń 2010

… w powodzi obrazów starych i nowych, przy wtórze 
pieśni, w gronie przyjaciół. Wiernych i wypróbowanych.

W 2008 r., pod wpływem prężnych działań i rozmów 
z członkami Stowarzyszenia Podgórze.pl, na Woli Du-
chackiej zaczęła kiełkować koncepcja powołania lokal-
nego stowarzyszenia. W początkach grudnia odkryłam, 
iż Wola Duchacka za chwilę wkroczy w rok jubileuszo-
wy, co koncepcję ukonkretniło i wymusiło na wszystkich 
skomasowane i pospieszne działania. Między pierw-
szym, grudniowym zebraniem przyszłych członków, a 
Zebraniem Walnym, które 8 stycznia 2009 r. powołało 
do życia Stowarzyszenia Przyjaciół Woli Duchackiej, 
powstała długa lista obchodów jubileuszowych. Wtedy 
wydawała się nie do wypełnienia. Jej 38 punktów (zło-
żonych głównie z pomysłów Jara Gawlika) przytłaczało 
rozmachem i rozpiętością planów. Po roku możemy za-
komunikować, że zrealizowaliśmy zrealizowaliśmy listę 
ok. 50-punktową. Nieco zmodyfikowaną i mocno roz-
budowaną. Życie zaskakuje. Także pozytywnie.

Na filmie z pierwszego spotkania (zrealizowanego 
przez twórcę duchackich dokumentów Bartosza Miko-
łajskiego) widać dojrzałość do podejmowania wyzwań, 
wiele pomysłów i historii przyniesionych przez wolan, 
niepewność w stawianiu celów wynikającą z nikłej wów-
czas znajomości tematu. Rok później, na opłatkowym 
spotkaniu w Młodzieżowym Domu Kultury, dominowa-
ła satysfakcja z ogromnej przygody, jaką nam wszystkim 
zafundowała Wola oraz rozmach w planowaniu kolej-
nych celów i nadzieja na przygody ciąg dalszy.

Pierwsza lista podlegała licznym zmianom z powo-
du włączenia jej w obchody 225–lecia Podgórza. Do 
końca roku stanowiła jednak kanwę. Uzupełniali ją 
Renata Kijewska, Teresa Grzybowska, Marta Przegon, 
 Krystyna Ryczaj-Marchewczyk, Włodzimierz Wolny, 
Max Szelęgiewicz, ks. Krzysztof Miętki CR, Krzysztof 
Sojka, Łukasz Lech... i wolanie, którzy powierzali nam 
coraz więcej pamiątek, zdjęć, dokumentów, opowieści 
i czasu. Nasza otwartość zaprocentowała otwartością 
wolan. Nie tylko krakowskich...

Walne Zebranie wyłoniło Zarząd, którego skład zmo-
dyfikowała roczna intensywna praca. Od pierwszego spo-
tkania SPWD przygotowywaliśmy plan obchodów jubile-
uszowych. W dniu podpisania Aktu Lokacyjnego Woli 
Duchackiej, 3 kwietnia ub.r., została otwarta pierwsza 
duchacka wystawa w Domu Historii Podgórza, na któ-
rej swoje zbiory zaprezentowali: Stanisława Pysar, Ewa 
Nalepianka, Zofia Filipowicz, Barbara Bigaj, W. Wol-
ny, Stanisław Bem, M i K. Sojka, Robert Ryl, Stanisław 
Jaworski, Wiesław Penc, Ryszard Galos, Marek Kubla, 
Janusz Batko oraz wolskie szkoły, księża zmartwych-
wstańcy i Fundacja Kościuszkowska... Potraktowana 

jako rekonesans, stała się nim w istocie. Na kolejnych 
wystawach w OKK Wola Wschód, w Magistracie, Domu 
Parafialnym, MDK im. K.I. Gałczyńskiego, Zespole 
Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7, kawiarni 
„Franz Kawka”, restauracji „Wodnik”... prezentowa-
liśmy coraz to nowe materiały, porządkowaliśmy i uzu-
pełnialiśmy pierwsze, pokazaliśmy, że ponad 600-letnia 
historia podkrakowskiej wsi, może być pasjonująca. Od 
początku obchodom towarzyszyło stylizowane na dawny 
dokument Obwieszczenie podpisane przez Przewodniczą-
cą Rady Miasta Krakowa Małgorzatę Radwan-Balladę, 
a zaprojektowane przez grafika Romana Łaniewskiego. 
Jak pokazał czas stałego i twórczego współpracownika 
SPWD. Do początków Woli nawiązywał także Uroczysty 
Koncert, który odbył się w kościele oo. zmartwychwstań-
ców. Skomponowana przez Jerzego Jamińskiego muzyka 
do łacińskiej wersji Aktu Lokacyjnego, wykonana przez 
chór Com Amore, była wydarzeniem bezprecedenso-
wym. Nowa muzyczna jakość i wrażliwi artyści (Danuta 
Perier-Berska, Maria Krawczyk, Jakub Kosiniak) nadali 
koncertowi klimat niezwykły.

Od maja 2009 r. obchody nabrały niezwykłego roz-
pędu... Ważnym w czasie całego roku jubileuszowego 
miejscem uroczystości i spotkań był wspomniany już ko-
ściół pw. Zmartwychwstania Pańskiego. Nowa formuła 
obchodów Niedzieli Palmowej, procesji Bożego Ciała 
integrującej wszystkich wolan, Festyn „Stara Wola nie 
rdzewieje”, kilka wystaw, liczne spotkania, konkurs szo-
pek - to tylko część wydarzeń, które miały miejsce przy 
ul. Szkolnej 4. Majowy Festyn, urządzony z wielkim 
rozmachem na terenie przykościelnego ogrodu, został 
zorganizowany z myślą o tych wolskich dzieciach, któ-
re nie miałyby możliwości wyjazdu na wakacje. Dzięki 
zaangażowaniu księży, licznych darczyńców z lokalnych 
zakładów, sklepów i instytucji, wreszcie osób prywat-
nych, wakacje wielu dzieci nabrały ciepłych i beztro-
skich barw. A plenerowa impreza pokazała ogromny 
potencjał duchackiej młodzieży oraz dała możliwość 
bezpośredniego obcowania z talentem Andrzeja Rosie-
wicza i Stanisława Górki. W maju zawisł na 3 godziny 
także dom kultury uszyty przez Monikę Drożyńską oraz 
liczne wolanki (panowie tworzyli artystyczny klimat 
na akcjach szycia i prezentacji spódnicy – alternatywy 
przeznaczonego do wyburzenia domu kultury). W maju 
wolanie szukali pracy w czasie Dni Pracy ... realnej, inni 
do niej się przygotowywali, jeszcze inni rozwijali twór-
czo, by wzmocnić swój potencjał.

Porządkowaniu i poszerzaniu historii Woli Duchackiej 
towarzyszyły w ciągu ostatniego roku także podsumowa-
nia. W Gimnazjum nr 27, przy okazji uroczystości zasa-
dzenia Dębu Pamięci, został przeprowadzony konkurs 
historyczny. W świadomości wielu uczniów 645 lat Woli 
płynnie wpisało się w znaną im historię Polski. Dzięki 
czemu przeszłość mogła stać się czymś bardziej kon-
kretnym, czy wręcz namacalnym. Uczestnicy konkursu 
zorganizowanego przez MDK im. K.I. Gałczyńskiego w 
czasie Festynu „Co kto woli na Woli” wykazali się do-
skonałą znajomością topografii starej i nowej Woli Du-
chackiej. Zaś najmłodsi uczniowie ZSOI nr 7 wędrowali 
przyrodniczymi szlakami. Utrwalali w opisach, rysun-
kach i fotografiach perły przyrody rezerwatu Bonarka, 
Hitlerowskiego Obozu „Płaszów”, parku podworskiego 
i swoimi osiągnięciami podzieli się nie tylko z uczniami 
szkoły przy Czarnogórskiej 14, ale i czytelnikami Wo-
jewódzkiej Biblioteki Publicznej. SPWD towarzyszyło 
tym konkursom i wystawom przez cały czas wspierając 
własną pracą członków, wiedzą oraz zbiorami.

Przywołany park podworski, o którego zachowanie 
w jak najmniej zmienionej formie, zabiega od 2007 r. 
Rada Dzielnicy XI, wpisał się także w ubiegłoroczne 
obchody 645-lecia. Park młodszy od wsi ok. 50 lat został 
zaprezentowany w czasie Święta Ogrodów. Pokazany 

na fotografiach i wyśpiewany w pieśniach Jara Gawli-
ka na inauguracji w palmiarni Ogrodu Botanicznego, 
pokazany w czasie plenerowej imprezy „Miłość i śmierć 
w dawnym parku dworskim” na terenie Przedszkola Sa-
morządowego nr 51. Jeszcze inną, bardziej prywatną hi-
storię, przedstawił Stanisław Bem, który w ramach Dni 
Otwartych Drzwi Podgórza oprowadzał krakowian po 
prywatnym terenie należącym do jego rodziny od trzech 
pokoleń. DODP były ważnym etapem duchackiego ju-
bileuszu także dlatego, że zaprezentowały zwiedzają-
cym nowe miejsca wraz z ich historią. Ks. dr Dariusz 
Tabor CR przybliżył architekturę i dekorację kościoła 
oo. zmartwychwstańców, na jedną godzinę ożyli du-
chaccy zasłużeni zmarli w czasie parateatralnego spek-
taklu na cmentarzu przy ul. Wspólnej. Aktorzy Teatru 
Nikoli konkretowi nadali ogólny artystyczny wymiar.

Po 4 latach gromadzenia materiałów przez Włodzi-
mierza Wolnego, udało się również wykonać i odsłonić 
tablicę pamięci 34 zamordowanych w czasie II wojny 
światowej mieszkańców Woli Duchackiej. Granitowy 
blok (ufundowany przez firmę Therios) zawisł w kruch-
cie kościoła przy Szkolnej. Najbardziej zaangażowani w 
sprawę członkowie SPWD otrzymali medale za zasługi 
dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej i Byłych 
Więźniów Politycznych. 

Stowarzyszenie Przyjaciół Woli Duchackiej stało się 
inicjatorem akcji, które będą kontynuowane także w 
2010 r. Nadal zbieramy stare przepisy kulinarne Podgó-
rza Duchackiego, które zakończą się ich publikacją, a 
najciekawsze zagoszczą w menu restauracji „Wodnik”. 
Na luty planowana jest 3. już edycja akcji „Każda książ-
ka jest potrzebna”. Dwie pierwsze cieszyły się tak du-
żym zainteresowaniem ze strony ofiarodawców i osób 
poszukujących książek, że postanowiliśmy kontynu-
ować tę bezgotówkową wymianę. Obecny rok zakończy, 
podobnie jak poprzedni, konkurs szopek zainicjowany i 
poprowadzony przez Krzysztofa Szatkowskiego.

Za 50 imprezami stoi ogromna praca społeczna, za 
którą – w tym miejscu - wszystkim członkom bardzo 
dziękuję. Stoją instytucje przywołane w tekście, stoją 
sponsorzy: samorząd i  Prezydent Miasta Krakowa, Bo-
narka City Center, Auchan, liczni darczyńcy instytucjo-
nalni oraz prywatni, bez których obchody nie uzyskałby 
takiego wymiaru i blasku. Im także dziękuję w imieniu 
organizatorów i Stowarzyszenia Przyjaciół Woli Du-
chackiej. Szczególne podziękowania należą się arty-
stom (poetom, aktorom muzykom, plastykom...), któ-
rzy uświetniali nasze imprezy dzieląc się hojnie swoimi 
pracami, talentami i czasem.

Wola Duchacka obchodzi w tym roku 645 +1 lat. Do 
okrągłego jubileuszu coraz bliżej. Zapraszamy do współ-
pracy, przygotowań, poszukiwań, spotkań, dyskusji, 
przygód... Zebrania stowarzyszenia odbywają się w trzeci 
czwartek miesiąca (najbliższe zostało zaplanowane na 18 
lutego) w nowej siedzibie OKK Wola przy ul. Malbor-
skiej 98 (budynek Gimnazjum nr 27 - wejście od strony 
boiska sportowego). Bieżące informacje najłatwiej zna-
leźć na stronie Podgórza.pl (www.podgorze.pl) oraz w 
„Kurierze” Dzielnicy XI. Serdecznie zapraszamy.

Beata anna symołon

Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Woli Duchackiej
woladuch@gmail.com, 604 653 803

645 lat minęło...
W ub.r. Wola Duchacka świętowała swój jubileusz 

Festyn „Stara Wola nie rdzewieje”, fot. Adam Zabdyr

Procesja Bożego Ciała, fot. Marek Sendek

Wystawa: Szkoły Woli Duchackiej, fot. B.A. Symołon

Chór „Con Amore” pod kierunkiem Jerzego Jamińskiego, 
fot. Stanisław Filipowicz

Włodzimierz Wolny odsłania tablicę, fot. Jacek Wolny
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Cd. ze str. 1
W jego biogramie czytamy: „Studia na ASP w Kra-

kowie, w latach 1937–39 i 1945–47 oraz równocześnie 
– Wyższe Studium Pedagogiczne i Studium Filmowe. 
Członek ZPAP. Prace artystyczne; polichromie, witra-
że, sgraffita, mozaiki i rzeźby – we wnętrzach kościel-
nych oraz obrazy sztalugowe i akwarele…”

Miał marzenia 
Pochodzi z Lubatowej, wioski leżącej w powiecie 

krośnieńskim. Tam się urodził w 1916 r., gdy jego ro-
dzice wrócili z Ameryki, gdzie kilka lat przebywali na 
emigracji i gdzie została jego najstarsza siostra, której 
osobiście nigdy w życiu nie poznał. - Wspólnie z bratem 
bliźniakiem byliśmy pilnymi uczniami – wspomina. - Na-
uczyciele uważali nas za prymusów i namawiali rodziców, 
aby nas dalej kształcili. Ale ich nie było na to stać. Osta-
tecznie zdecydowali, że jednego z nas wykształcą na kapła-
na. Ponieważ nie bardzo wyobrażałem sobie siebie jako 
księdza, więc to brat poszedł do gimnazjum w Krośnie, 
a ja zostałem na wsi, żeby paść krowy. Ale ukończyłem 
siedem klas szkoły powszechnej i zdałem egzamin przed 
komisją z kuratorium w Krośnie.

Pan Stanisław od dziecka lubił malować, podpatry-
wał, jak robią to inni, oglądał znajdujące się w domu 
oleodruki religijne oraz wiszące w szkole reprodukcje 
obrazów Jana Matejki. Marzył, aby umieć tak malować. 
Te marzenia i chęć rozwoju sprawiły, że trafił do mi-
strza Władysława Lisowskiego, który przed wojną miał 
w Sanoku firmę wykonującą polichromie w kościołach. 
U mistrza Lisowskiego został uczniem… do wszystkie-
go. Powoli, obserwując pracodawcę, poszerzając wie-
dzę, oglądając i szkicując, zdobywał nowe, potrzebne 
w przyszłości umiejętności. Z mistrzem zwiedził wiele 
miast i miejscowości, poznawał nowych ludzi. Po trzech 
latach praktyki zdał egzamin i został czeladnikiem, a po 
rozmowie z synem pana Lisowskiego, wówczas absol-
wentem prawa UJ, zdecydował, że będzie studiować na 
ASP w Krakowie. - Dowiedziałem się, że mogę zostać na 
ASP wolnym słuchaczem, a maturę zdać w trakcie stu-
diowania – wspomina pan Stanisław. - I tak też się stało. 
Co ciekawe, do dzisiaj pamiętam złość pani Lisowskiej, 
która, gdy dowiedziała się, że odchodzę, powiedziała, że 
kaktus jej na dłoni wyrośnie, zanim dostanę się na aka-
demię (śmiech).

Sztuka była dla niego najważniejsza  
Wybuch II wojny światowej przerwał studiowanie, 

a artysta wrócił w rodzinne strony. Zaangażował się 
w działalność partyzancką, został aresztowany przez 
gestapo, trafił do ponurego więzienia w Jaśle. A gdy 
cudem, jak twierdzi, z niego wyszedł, pomimo grozy 
okupacji, starał się malować. – Dla mnie sztuka zawsze 
była najważniejsza - przyznaje. - Więc i w tym czasie się 
nią zajmowałem. Wykonałem wizerunki wielu świętych, 
namalowałem cykl obrazów przedstawiających Drogę 
Krzyżową w kościele parafialnym w Strzyżowie. To były 
oryginalne kompozycje. Modelami do nich zostali miesz-

kańcy Lubatowej. Obrazy nadal zdobią wnętrze kościoła 
w Strzyżowie. 

W 1945 r. pan Stanisław wspólnie z żoną wrócił do 
Krakowa. Kolejne lata przeznaczył na kontynuowanie 
studiów, na szukanie swojego miejsca w życiu. Miał co-
raz więcej zleceń na realizację wnętrz, na polichromie. 
Z czasem wyrobił sobie taką markę, że proboszczowie 
woleli na niego dłużej czekać, niż zlecać pracę innym 
artystom. – Polichromie wykonałem w ponad 100 świą-
tyniach, witraże zaprojektowałem do ok. 150-200 okien 
kościelnych – podsumowuje twórca. – Przede wszystkim 
były to budynki sakralne w Polsce, ale realizowałem też 
zlecenia w Szwecji, Anglii, Słowenii. W Krakowie wykona-
łem przed laty polichromię w kościele Ojców Redemptory-
stów w Podgórzu. Można tez zobaczyć polichromie i urzą-
dzenie wnętrza świątyni wg mojego projektu w kościele 
Ojców Salezjanów w Dębnikach. Z kolei witraże znajdują 
się m.in. w podkrakowskich kościołach w Koźmicach, 
Gorzkowie, Pawlikowicach. 

W książce–wywiadzie pt. „Nie tylko barwy” (Kraków 
SPES, 2003) artysta zapytany o liczbę wystaw, które są 
dla malarza istotnym elementem działalności, odpowia-
da: „Miałem tylko dwie wystawy, ale przecież moje prace 
oglądało i nadal ogląda w niedzielę i nie tylko, dziesiątki 
tysięcy osób. Taką trwającą permanentnie wystawę (…) 
chciałby mieć każdy twórca”.

Realizował swoje pasje
Stanisław Jakubczyk nie skupiał się tylko na tematy-

ce religijnej. Malował również portrety, obrazy w sty-
lu symboliczno-surrealistycznym. - Szczególnie lubiłem 
malować akwarele – wyznaje. – Stworzyłem ich ok. 1000, 
niewiele sprzedałem, kilka zostało, ale zdecydowaną więk-
szość rozdałem. Wychodziłem z założenia, że obrazy po-
winny wisieć na ścianach, aby ludzie na nie patrzyli, bo to 
nieszczęście dla dzieła, które latami stoi za szafą i nikt go 
nie podziwia.

Poznając życie i działalność artysty, można stwier-

dzić, że nie skupiał 
się tylko na pracy, 
znajdował czas na 
p o d r ó ż o w a n i e , 
na chodzenie po 
górach, na obser-
wowanie nieba. - 
Kochałem wyprawy 
w góry - przyzna-
je. – Mając 87 lat, 
wyszedłem na Orlą 
Perć!. Ale uświa-
damiałem sobie, 
że nie zawsze będę 
mógł na żywo po-
dziwiać piękno gór, 
natury. Toteż zaczą-
łem fotografować, aby mieć co wspominać, a gdy poja-
wiły się kamery filmowe, oddałem się pasji filmowania. 
Najpierw były to filmy utrwalające moje górskie wycieczki, 
potem przyszedł czas na krótkie biografie o artystach, da-
lej realizacje dokumentalne i fabularne. Niektóre z nich 
znalazły uznanie w oczach jurorów, były i takie, które pre-
zentowano poza granicami naszego kraju.

Obserwuje, komentuje
Artysta z uwagą obserwuje otaczający go świat, ma 

własne, wyrobione zdanie na wiele spraw. Również na 
temat sztuki współczesnej, o której mówi: - Jest bardzo 
dużo szalbierstwa. Oczywiście, przy bacznej obserwacji 
da się wyczuć, nawet w instalacjach, dziwnych uprosz-
czeniach, pewną kulturę plastyczną danego artysty. Ale 
bardzo wielu artystów nie ma tej kultury. Dla nich liczy się 
pogoń za oryginalnością.     

Dziś pan Stanisław nie może chodzić po górach, nie 
może też, niestety, oglądać swoich filmów o nich, bo nie-
ubłaganie traci wzrok. Nadal jednak wiele godzin spę-
dza w swojej pracowni i nadal maluje, jak sam przyzna-
je, właściwie z wyobraźni. Wciąż jest aktywny. W 2008 r. 
wydał kolejną, szóstą książkę - „Patrząc z boku”.  – To 
nie są wiersze – podkreśla, wręczając mi egzemplarz. To 
najnowsze dzieło artysty Andrzej Warzecha we wstępie 
nazywa wierszowanymi komentarzami, które dotyczą 
zarówno kolejnych dni życia malarza, jak również pro-
blemów egzystencjalnych otaczającego go świata. 

Czytając książkę, znalazłam i taką refleksję: 

Jestem bogaty
mam na głowie beret
pełen myśli i pragnień
a na piersiach koszulę
z jedwabistych wspomnień
w pasie bagaż dokonań
złych dobrych nijakich (…)
jestem bogaty

Tekst i foto: maria fortuna-suDor 

W dniach 16-17 stycznia w Hali KS „Korona” odbył 
się XXXVI Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego 
o Puchar prof. Mariana Wieczystego 

Turniej organizowany jest co roku w styczniu w rocz-
nicę śmierci prof. M. Wieczystego. Odbywa się w 10 
tańcach standardowych i latynoskich. Ma dwa główne 
cele: po pierwsze umożliwia polskim parom tanecznym 
wzięcie udziału we współzawodnictwie artystycznym na 
zasadach całkowitej równości, bez względu na posiada-
ną klasę taneczną. Drugim ważnym celem jest uczcze-
nie pamięci twórców zawodowego i amatorskiego ru-
chu tańca towarzyskiego w Polsce - profesora Mariana 
Wieczystego i jego żony Cecylii.

Inf. i foto z arch. DK „Podgórze”

Bogaty artysta

SEN WYBORCY. Śniło mi się, że ci, którzy stają w 
szranki wyborcze, rywalizują ze sobą nie na słowa, lecz na 
ich realizację. I tak oto po jednej stronie wyrastają nowe 
ulice, a stare nie straszą dziurami, przybywa naprawionych 
chodników, miasto lśni czystością na każdym kroku; z dru-
giej strony powstaje hala konferencyjno-widowiskowa, do 
której zjeżdżają na wielkie koncerty goście z całej Europy, 
nie tylko bywalcy pubów; zaczyna działać kolej aglomera-
cyjna, która wspomaga komunikację miejską; z trzeciej 
strony umiejętnie napisane programy unijne ściągają wiel-
ki kapitał, a rozmawiać o tym można spacerując po licz-
nych skwerach i parkach; przybywa ławek, kameralnych 
artystycznych fontann, ludzie uśmiechają się wymieniając 
pozdrowienia. Podoba mi się tu! Jest w kim wybierać.

MYŚLENIE PARTYJNE. Dawno temu (za komuny), 
mieliśmy w liceum profesora fizyki, który jak w „Stowa-
rzyszeniu Umarłych Poetów” imponował nam niezależno-
ścią i odwagą. Przyszedł pracować z nami w szkole chyba 
za karę (za nieprawomyślność?), nie wiedzieliśmy nigdy, 
czy on nas lubi czy nie, jego powiedzonka wskazywały na 
to, że bawił się naszą indolencją, dobrotliwie kpił z niej 
wskazując drogę do pokonania. To on nas przekonywał 
do tego, że „nieprzyzwyczajonym myślenie szkodzi”. Więc 
na całego uczyliśmy się myśleć, pamiętając o kolejnym 
ostrzeżeniu, że prawdziwe „myślenie nie może biec po li-
nii” (w domyśle: partyjnej).

NA DROGĘ. Benedyktyn, ojciec Leon Knabit: Praca 
bez Boga to pracoholizm, Bóg bez pracy to dewocja... 
Szczęście sprzyja optymistom... 

jarosław KajDańsKi

Od re dak to ra

Trzy gro sze
Radość tańca 

Portret Gretki Hylewskiej, rok 2000 
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❑  Pracujący, spokojny mężczyzna, bez nałogów, szuka 1-osobowego 
pokoju do wynajęcia (do 450 zł) – 791 699 609

❑  Para szuka pokoju lub taniego mieszkania do wyn. – 665 263 480
❑ Sprzedam mikrofalówkę – 506 268 143
❑  Zamienię mieszkanie własnościowe, 2 pokoje z kuchnią na Kozłówku, 

na pokój i jasną kuchnię za dopłatą – 012 658 28 72
❑ Kupię mieszkanie 4-pokojowe os. Piaski Nowe – 662 126 351
❑  Kupię małe mieszkanie (gars. lub 1 pok. z kuchnią) w okolicy 

Prokocimia, bez pośredników – 501 178 164
❑  Sprzedam mieszkanie 38 m kw., 2 pokoje, IV p., ks. wieczysta,  

ul. Jerzmanowskiego, wolne od marca 2010 – 012 657 08 98
❑  Oddam za darmo wózek dziecięcy, zniszczony, ale do naprawy  

– 506 790 230
❑  Sprzedam strój komunijny dla chłopca – 518 092 915
❑  Sprzedam okazjonalnie fotel do rehabilitacji i masażu oraz biurko dla 

ucznia – 512 694 036

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

17 grudnia 2009 r. w Osiedlowym Klubie Kultury 
Wola odbyła się prezentacja efektów Projektu „Pierw-
szaki” przez uczniów klasy IIa Szkoły Podstawowej nr 
90 przy ul. Czarnogórskiej na Woli Duchackiej.

Projekt „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą 
do wiedzy” współfinansowany jest przez UE w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Oparto go na 
założeniu, że każde dziecko 
jest zdolne, a rolą dorosłych 
jest te zdolności dostrzec, 
rozwijać i wspierać. Istotą 
projektu jest wielokierunko-
we i wieloaspektowe wspie-
ranie rozwoju uczniów w 
oparciu o teorię wielorakich 
inteligencji H. Gardnera. 
W odniesieniu do dzieci 
wyróżnia on osiem typów 
inteligencji: językową, ma-
tematyczno-logiczną, wizu-
alno-przestrzenną, przyrod-
niczą, muzyczną, ruchową, 
interpersonalną i intraper-
sonalną. 

Prezentację efektów 
projektu pierwszego etapu 
przygotowała klasa IIa in-
tegracyjna pod kierunkiem 
wychowawczyń pani Anny 
Żurad i pani Anny Skal-
mierskiej. Prezentacja rozpoczęła się lekcją otwartą 
dla rodziców, podczas której uczniowie pracując w gru-
pach rozwijali poszczególne inteligencje. Druga część 
spotkania pod hasłem „Bliżej Europy” odbyła się w 
Osiedlowym Klubie Kultury Wola przy ul. Malborskiej 
98, na której swą obecnością zaszczycili nas: dyrektor 
ZSOI nr 7 pan Artur Ławrowski, wicedyrektor ZSOI 
nr 7 pani Krystyna Polak, edukator projektu i dyrektor 
Przedszkola nr 49 pani Ewa Lelo, przedstawiciel Insty-
tutu Pedagogiki UJ pan dr Krzysztof Polak, kierownik 
OKK Wola pan Maksymilian Szelęgiewicz, radna dziel-
nicy XI pani Halina Karlińska, przedstawiciel Polskie-
go Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki Celestyna 
Freineta pani Aleksandra Rzońca oraz rodzice, nauczy-
ciele i inni pracownicy ZSOI nr 7. 

Uroczystość rozpoczęto prezentacją multimedialną, 
urozmaiconą licznymi zdjęciami z realizacji projektu. 
Dzieci z ogromnym przejęciem zaprezentowały swoje 
wspaniałe umiejętności aktorskie w przedstawieniu pt. 
„Bohaterowie bajek prezentują swoje kraje”. Na scenie 
pojawiły się barwne postacie ze znanych, zarówno młod-
szym jak i starszym widzom, kreskówek: pszczółka Maja 

i jej wierny towarzysz Gucio, 
Krecik, Rumcajs z Hanką, 
Żwirek i Muchomorek, Pino-
kio, bohaterowie bajki Kubuś 
Puchatek z uroczym misiem 
na czele. Bajkowe postacie 
wędrowały przez różne kra-
je zwiedzając zabytki oraz 
znane i ciekawe miejsca w 
Europie. Dzięki prezentacji 
multimedialnej na wielkim 
ekranie podziwialiśmy Cze-
chy, Włochy i Wielką Bryta-
nię. Podczas przedstawienia 
nie zabrakło też zabaw ru-
chowych, układów tanecz-
nych i piosenek. Uczniowie 
klasy drugiej przybliżyli także 
tradycje i zwyczaje bożona-
rodzeniowe w krajach UE, 
dzięki czemu wprowadzili 
zebranych gości w miły, świą-
teczny nastrój. Każdy uczest-

nik projektu otrzymał pamiątkowy dyplom i maskotkę 
projektu - myszkę. Spotkanie zakończyło się wspólnym 
kolędowaniem przy dźwiękach pianina oraz degustacją 
potraw związanych z kulturą krajów UE - przyrządzo-
nych przez rodziców. Przy włoskim tiramisu, węgierskich 
bułeczkach, belgijskiej czekoladzie, francuskich serach 
i greckiej sałatce gratulowano małym aktorom, którzy z 
całą pewnością udowodnili, że każde dziecko jest zdolne. 

Wychowawczynie klasy pragną złożyć serdeczne po-
dziękowania kierownikowi OKK Wola panu Maksy-
milianowi Szęlegiewiczowi oraz wszystkim rodzicom 
uczniów klasy IIa, zaś w szczególności panu Dariuszowi 
Boryczko i państwu Jagodzie i Michałowi Żareckim. 

Anna Skalmierska, Anna Żurad
Zdjęcia: od autorek

„Praca na rzecz dzieci, dorastającej młodzieży i osób 
starszych oraz pomoc tym osobom w trudnej sytuacji 
życiowej i wyrównywanie szans” – to główne cele, ja-
kie stawia sobie  Stowarzyszenie Nowy Prokocim 
 „Przyjaciele”. 

Stowarzyszenie oficjalnie zostało zarejestrowane 7 
maja 2007 r. Wcześniej ta grupa działaczy społecznych 
z Nowego Prokocimia działała w sposób nieformalny 
przy Klubie Kultury „Zachęta” Spółdzielni Mieszka-
niowej „Nowy Prokocim”. Jego przewodniczącym jest 
Mieczysław Lasota.

„Przyjaciele” mówią o sobie, że są: „apolitycznym, 
dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem osób fizycz-
nych, związanych z osiedlem Nowy Prokocim. Działamy 
społecznie, a wszystkie pozyskane środki finansowe prze-
znaczamy na działalność statutową. Nikt z nas nie otrzy-
muje żadnego wynagrodzenia. Mamy nadzieję, że tymi 
działaniami uda się uczynić wiele dobrego i pożytecznego, 
szczególnie na rzecz dzieci oraz mieszkańców Prokoci-
mia”. Niestety oprócz dużego zaangażowania i entuzja-
zmu działaczy, potrzebne są pieniądze, a pochodzą one 
głównie od ludzi dobrej woli.

Cele działalności Stowarzyszenia Nowy Prokocim 
„Przyjaciele” określone w statucie to: pomoc rodzinom 
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywa-
nie szans tych rodzin i osób; ich edukacja i wychowanie; 
podtrzymywanie wśród wychowanków tradycji narodo-
wej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości 
narodowej, obywatelskiej i kulturowej; promocja zdro-
wia; działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i senio-
rów; krajoznawstwo oraz organizacja wypoczynku dzieci 
i młodzieży; popularyzowanie kultury, sztuki, ochrona 
dóbr kultury i tradycji; upowszechnianie kultury fizycznej 
i sportu; przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz 
promocja i organizacja wolontariatu”. Jest to niewątpli-
wie ogromny zakres. Na razie „Przyjaciele” zajmują się 
przede wszystkim organizacją wypoczynku dla dzieci i 
młodzieży, przeciwdziałaniem patologiom społecznym, 
pomocą rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji 
życiowej. Tak mocne ograniczenie działalności spo-
wodowane jest tym, iż jest to stowarzyszenie „młode”. 
Członkowie  są pełni wiary, że z upływem czasu nabyte 
doświadczenie pozwoli na stopniowe poszerzanie za-
kresu działalności.

Ostatnim osiągnięciem „Przyjaciół” jest interwencja 
o przywrócenie do budżetu miasta zadania pn. „budo-
wa basenu krytego w Prokocimiu”. Inwestycja zostanie 
zrealizowana dzięki autopoprawce Prezydenta Miasta 
do projektu uchwały budżetowej na r. 2010; została ona 
wprowadzona po interwencji „Przyjaciół”.

„Przyjaciele” zachęcają do przystąpienia do stowa-
rzyszenia tych wszystkich, którym nie jest obojętny los 
drugiego, słabszego człowieka, a szczególnie los naszych 
najmłodszych, czyli dzieci.

Więcej informacji znajduje się na  
internetowej stronie „Przyjaciół”:  

www.stowarzyszenie-przyjaciele.org
Kontakt tel.: 012 658 64 81, 0 608 580 408.

elżBieta ĆwiK

Twoja reklama  
w „Wiadomościach”

Bieżanów Nowy i Stary, Kozłówek, Kurdwanów, 
Łagiewniki, os. Cegielniana, Piaski Nowe i Wiel-
kie, Prokocim Nowy i Stary, Rżąka, Swoszowice, 

Wola Duchacka Wschód i Zachód

tel. 012 654 54 19, kom. 0504 853 960
e−mail: wiadomosci.krakow@wp.pl

„Przyjaciele” z Prokocimia

Bliżej Europy
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