
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

OPONY ZIMOWE - wymiana - sprzedaż
SKLEP – części zamienne, oryginały i tańsze zamienniki  

ul. Wielicka 250
czynne:  

pn. – pt.:  8 – 18 sob.: 8 – 14  

SERWIS  
u naprawa wszystkich marek pojazdów 

u serwis pogwarancyjny – serwis ogumienia  
u specjalizacja OPEL  

u komputerowa diagnostyka samochód OPEL
u naprawy blacharsko – lakiernicze

tel. 12 288 04 10 i 12 288 05 00

Patron rotmistrz Pilecki l „Fioletowa Trójka” l Nadciąga smog 
Wyrabianie smaku l Nazwy naszych ulic l Cd. www.okradli.pl

WIADOMOŚCI
tradycja od 1995 r.
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Bieżanów Nowy i Stary, Kozłówek, Kurdwanów, Łagiewniki, os. Cegielniana, Piaski Nowe i Wielkie, Prokocim Nowy i Stary, Rżąka, Swoszowice, Wola Duchacka Wschód i Zachód
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mechanika ogólna
dla stałych klientów karty rabatowe
12 657 23 75,   513 096 771
PioMar, kozłówek, ul. Polonijna 1

tłuMiki
haki holownicze

PIOMAR

hurt  
detal  

serwis

u stomatologia zachowawcza u protetyka 
u ortodoncja u chirurgia

ul. Kalwaryjska 92 (przy Matecznym)
tel. 12 656 47 73

ponad 45 lat tradycji Pon. - pt. 8 - 20, sob. 8 - 15

Możliwość negocjacji cen!

PRZYcHoDnia 
SToMaTologicZna

ul. Cechowa 63 
tel. 12 651 44 44 

506 151 872
e-mail: biuro@consil.pl 
www.consilium.net.pl

usługi księgowe  
– doradztwo podatkowe

rozliczenia roczne  
– weryfikacja bilansów

mgr bogusław cora
biegły rewident

Biuro Rachunkowe 

20lat
tradycji

HOTEL KRYSTYNA
Kraków, ul. lusińska 9a-9B
rezerwacja: tel:(+48 12) 654 71 91 
email: recepcja@hotel-krystyna.krakow.pl

SYLWESTER 2011/2012

– Koło jest dla mnie symbolem 
ruchu i dynamiki. Postacie na nich 
mają symbolizować człowieka, któ-
ry stara się utrzymać pion na toczą-
cym się kole fortuny swojego życia. 
To jest taki współczesny człowiek, 
który próbuje utrzymać równowa-
gę, aby nie upaść i zachować swoje 
człowieczeństwo – mówi iRena 
cHUDZiK, tegoroczna laure-
atka nagrody Kultury Dzielni-
cy Xi, rzeźbiarka i malarka, 
instruktorka plastyki w Domu 
Kultury na Kurdwanowie.

Cd. na str. 7

Koło Fortuny

„jego heroiczny czyn, jakim było do-
browolne i celowe poddanie się uwięzie-
niu w Kl auschwitz, a także powojenny, 
okupiony śmiercią powrót do ojczyzny-
,stawiają witolda Pileckiego wśród naj-
odważniejszych ludzi na świecie i powin-
ny stać się dla europy i świata wzorem 
bohaterstwa oraz symbolem oporu prze-
ciw systemom totalitarnym. Pilecki zo-
stał bowiem, jak wielu Polaków, poddany 
straszliwej próbie niszczącej machiny 
systemu hitlerowskiego, a po wojnie sta-
linowskiego. Z obydwu tych prób wyszedł 
zwycięsko, choć za swoją postawę zapła-
cił życiem” [uchwała Senatu RP z 7 maja 
2008]. w maju br. obchodziliśmy 110. rocznicę urodzin 
wiTolDa PilecKiego.

Rotmistrz kawalerii Wojska Polskiego, walczył w woj-
nie polsko-bolszewickiej i w wojnie obronnej 1939 r., 
współzałożyciel Tajnej Armii Polskiej, żołnierz Armii 
Krajowej. Dał się złapać w łapance, aby dostać się do 
Auschwitz-Birkenau, gdzie zorganizował ruch oporu, 

Jeden z najodważniejszych  
ludzi świata

a po ponad 2 latach ucieczkę z obozu. 
Autor pierwszych na świecie raportów 
o Holokauście. Walczył w powstaniu war-
szawskim, a potem także w 2. Korpusie 
Polskim we Włoszech. Wrócił do okupo-
wanej przez Sowietów Polski i rozpoczął 
zbieranie informacji wywiadowczych o żoł-
nierzach AK, więzionych przez NKWD 
i deportowanych na Syberię. Oskarżony 
i skazany przez władze komunistyczne 
Polski Ludowej na karę śmierci, stracony 
w 1948 r. Pozostawił żonę, córkę i syna. 
Wyrok wykonano w więzieniu mokotow-
skim na Rakowieckiej poprzez strzał w tył 
głowy. Jego miejsce pochówku jest nie-

znane, grabarze z UB zakopali zwłoki prawdopodobnie 
na wysypisku śmieci. Istnieje tylko grób symboliczny.

W książce „Six Faces of Courage”, historyk brytyjski, 
profesor Michael Foot zaliczył rotmistrza Pileckiego do 
sześciu najodważniejszych ludzi ruchu oporu podczas 
II wojny światowej.

Cd. na str. 6

rezerwacja: tel: (+48 12) 654 71 91, (+48 12) 254 78 45, restauracja@hotel-krystyna.krakow.pl

RESTAURACJA PARKOWA
- imprezy rodzinne
  - imprezy integracyjne
   - stypy

- weekendowe obiady rodzinne
 - obiady abonamentowe
  - dancingi

- wesela
 - chrzciny
  - komunie

Kraków, ul. Kąpielowa 70
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o tej bulwersującej opinię publiczną sprawie, któ-
ra dotknęła także naszych czytelników, którzy powierzyli 
oszczędności swojego życia kontrowersyjnej firmie dewe-
loperskiej leopard, publikowaliśmy tekst zatytułowany  
„www.okradli.pl” w lokalnym Forum w lutym 2010 r. (zobacz:  
www.wiadomosci.krakow.pl). obecnie publikujemy ciąg 
dalszy.

W czerwcu 2011 roku klienci upadłego krakowskiego 
dewelopera Leopard SA, zrzeszeni w Stowarzyszeniu Po-
szkodowanych przez Deweloperów „Wierzbowa”, wysłali 
list do 1100 osób – między innymi do prezydenta RP, pre-
miera, prezydentów i radnych miast, posłów, senatorów, 
ministrów, Rzecznika Praw Obywatelskich - opisując w nim 
swoją sytuację i prosząc polityków o pomoc. 

Chociaż zapłacili za swoje mieszkania, nie mogą stać się 
ich właścicielami. Bez wiedzy klientów firma deweloperska 
zaciągnęła w amerykańskim funduszu inwestycyjnym gi-
gantyczną pożyczkę, oprocentowaną na 25% na realizację 
innych inwestycji, pod zastaw prawie gotowych mieszkań. 
Pożyczki nie spłaciła, a mieszkania stały się składnikiem 
masy upadłościowej. 

24 czerwca 2010 roku poszkodowani wygrali sprawę w Są-
dzie Okręgowym w Krakowie. Sąd określił umowę pomiędzy 
deweloperem a funduszem Manchester jako niezgodną z za-
sadami współżycia społecznego oraz noszącą znamiona zmo-
wy w celu osiągnięcia zysku. Jednakże 9 lutego 2011 roku 
Sąd Apelacyjny zmienił wyrok Sądu Okręgowego. Poszko-
dowani przez dewelopera złożyli skargę kasacyjną. 

Przypomnijmy, że do tej pory Polska, jako jeden z nielicz-
nych krajów Unii Europejskiej, nie uregulowała prawnie sto-
sunków między klientem a deweloperem. Gdy firma zban-
krutuje, klient zostaje bez mieszkania. W praktyce nie ma 
możliwości odzyskania wpłaconych pieniędzy, za to klient 
musi spłacić kredyt zaciągnięty na nieistniejące mieszkanie.

Na posiedzeniu 2.08.2010 r. Trybunał Konstytucyjny 
wydał postanowienie sygnalizujące Sejmowi RP i Radzie 
Ministrów konieczność podjęcia inicjatywy ustawodawczej 
w kwestii regulacji stosunków cywilnoprawnych między stro-
nami umowy deweloperskiej dla zapewnienia ochrony praw 
nabywców mieszkań (sygn. akt S 3/10). Istnieje brak w pol-
skim ustawodawstwie aktu prawnego regulującego warunki 
umowy, której przedmiotem jest zobowiązanie dewelopera 
do wybudowania mieszkania w celu odpłatnego przekazania 
go nabywcy, czyli tak zwanej umowy deweloperskiej. 

Odzew na list był duży, zarówno ze strony mediów jak 
i polityków. Członkowie Stowarzyszenia zostali zaproszeni 
do Sejmu, gdzie uczestniczyli w pracach komisji przygoto-
wującej ustawę. 

31 sierpnia 2011 roku Sejm przegłosował ustawę 
o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego, zwaną 
ustawą deweloperską, Senat ją poparł nanosząc poprawki. 
Nowe przepisy przewidują, że deweloper będzie musiał za-
pewnić nabywcy mieszkania lub domu co najmniej jeden 
z czterech tzw. „środków ochrony”: zamknięty mieszkanio-
wy rachunek powierniczy, otwarty mieszkaniowy rachunek 
powierniczy z gwarancją ubezpieczeniową albo bankową, 
lub też otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy. 

W pierwotnej wersji sejmowej występowały tylko trzy 
opcje: otwarty rachunek mógł być zabezpieczeniem, ale 
tylko w połączeniu z gwarancją ubezpieczeniową lub ban-
kową. Samodzielnym zabezpieczeniem mógł być jedynie 
zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy. Opcję 
otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego wpro-
wadziła poprawka Senatu. 

Zapis taki ma podobno eliminować obchodzenie przepisów 
ustawy przez deweloperów, gdyż do niestosowania przepisów 
ustawy wystarczyłoby np. kupno ziemi pod inwestycję. Ustawa 
o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jed-
norodzinnego, zwana ustawą deweloperską, zakłada wprowa-

dzenie nadzoru nad pieniędzmi powierzonymi deweloperom 
przez klientów oraz proponuje uregulowanie treści umowy 
deweloperskiej, określając prawa i obowiązki stron. 

Projekt określa też zasady dotyczące postępowania upa-
dłościowego wobec dewelopera. W sytuacji, gdy deweloper 
ogłosi upadłość, priorytetem ma być ukończenie inwestycji 
i oddanie mieszkań nabywcom. Obowiązkiem stanie się za-
wieranie umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego.

Przepisy mają wejść w życie po sześciu miesiącach od 
ogłoszenia. Ustawa została już podpisana przez prezydent 
RP. Zmniejszy ona ryzyko utraty dorobku całego życia i być 
może pozwoli zapobiec w przyszłości wielu nieszczęściom. 
Prawo nie działa wstecz. Jedyną nadzieją dla klientów Le-
oparda pozostaje Sąd Najwyższy. 

(nazwisko i imię do wiadomości redakcji)

Kultura „z pierwszej ręki”
Dosyć długo, na tak dużym osiedlu jak Piaski Nowe, nie 

było Domu Kultury. Zazdrościliśmy ościennym osiedlom, że 
takowe posiadają i nawet korzystaliśmy z ich propozycji kultu-
ralnych. W czerwcu br., po wieloletniej przerwie, został reakty-
wowany Klub Kultury „Piaskownica” i to z interesującą ofertą 
dla mieszkańców w różnym wieku. Obejmuje m.in. zajęcia 
taneczne, baletowe, aerobik, naukę gry na instrumentach oraz 
zajęcia plastyczne. Pojawiły się ciekawe propozycje prelekcji, 
wystaw, koncertów różnych wykonawców. Można więc na od-
powiednim poziomie zagospodarować swój czas, zwłaszcza 
jesienną i zimową porą, kiedy szybko zapada zmierzch i zosta-
jemy skazani na szklany ekran. Co prawda, osobiście prawie 
wcale nie oglądam telewizji (preferuję radio) i bardzo aktyw-
nie uczestniczę w życiu kulturalnym Krakowa, ale wczoraj 26 
października - przyznaję, gnana też ciekawością - z ogromną 
przyjemnością wysłuchałam gawędy historycznej Jadwigi 
Broczkowskiej, która posługując się slajdami, w zajmujący 
sposób opowiadała o Katedrze i Zamku Królewskim na Wa-
welu. Ktoś powie, znany temat, na Wawelu był nie jeden raz, 
ale przecież, co jest oczywiste, każdy wykładowca ma swoisty 
sposób przekazu oraz zasób wiedzy na dany temat; większy lub 
mniejszy. Pani Jadwiga Broczkowska na pewno swoją inaugu-
racyjną gawędą o wawelskim wzgórzu zachęciła mieszkańców 
Piasków Nowych do skorzystania z kolejnego jej wykładu na 
temat nekropolii krakowskich, który odbędzie się za miesiąc.

Dziękuję zatem organizatorom Klubu Kultury „Piaskownica” 
i „Kołu Przyjaciół Krakowa” za godzinę interesującego wykładu, 
możliwość podyskutowania przy czekoladowych ciasteczkach 
i jesiennej herbatce. Podziękować należy nade wszystko Pre-
zesowi naszej Spółdzielni p. Krzysztofowi Stankowi, który wraz 
z Radą Dzielnicy XI doprowadził do utworzenia osiedlowego 
Klubu Kultury „Piaskownica” jako filii DK „Podgórze”. Który 
po wielu latach, w miejsce nabycia „ciuchów z drugiej ręki”, za-
oferował mieszkańcom osiedla kulturę… „z pierwszej ręki”.

irena Kaczmarczyk,
mieszkanka Piasków nowych

sprostowanie
W artykule red. Barbary Bączek o p. Leszku Grabow-

skim „Dokumentalista z sercem” („W” październik br.) 
chochlik drukarski zamienił podpisy pod zdjęciami. Prze-
praszamy i publikujemy we właściwej kolejności.

Nazwy ulic są od lat przyjmowane uchwałami przez rajców 
miejskich. Po zmianie systemu było w tej kwestii sporo do 
zrobienia, bo trzeba było przywrócić przedkomunistyczne, 
historyczne nazwy, jak ulica Starowiślna zamiast Boh. Sta-
lingradu, św. Gertrudy zamiast Waryńskiego, Piłsudskiego 
zamiast Manifestu Lu-
dowego, Kalwaryjska 
zamiast Pstrowskiego. 
W naszym rejonie, na 
Kurdwanowie, ulica 
por. Halszki zastąpiła 
ul.Niećki, który był 
szefem politycznym 
Batalionów Chłop-
skich i zastąpił Stanisława Mikołajczyka na stanowisku pre-
zesa PSL, idąc na współpracę z komunistami. Tak czy inaczej 
patronami ulic Kurdwanowa pozostali ludowcy: Wincenty 
Witos, Maria i Bolesław Wysłouchowie, czy ks. Stanisław 
Stojałowski. W Prokocimiu np. zmieniono nazwę ulicy  
Ormowców na Legionów, a w Bieżanowie ulicę Franciszka 
Szwabowskiego z Robotniczej Partii Polskich Socjalistów 
na ks. Jerzego Popiełuszki. Na Woli Duchackiej ul. I Armii 
Wojska Polskiego zmieniono na Kadena Bandrowskie-
go,  Radłową na Bolesława Pierackiego, a Fromborską na  
Leopolda Lisa-Kuli. Itd. itp.

Po okresie przywracania 
starych nazw i nadawania 
nowych w latach 1989-1991, 
wprowadzono moratorium 
na nowe nazwy, przyjmu-
jąc je do tzw. banku nazw. 
Dotyczy to także patronów 
m.in. szkół i przedszkoli. 
Rzecz w tym, że zmiana na-
zwy ulicy wiąże się z koszta-
mi, które obciążają głównie 
mieszkańców, jak wymiana 
wszystkich tablic, doku-
mentów itp.

Niestety, nadawanie nazw jest także związane z licznymi 
błędami i nieporozumieniami. Nasza redakcja w 2001 r. prze-
prowadziła kwerendę, kto jest patronem ulicy Kamieńskiego 
(często mylona z Kamińskim) – do tej pory nie umiano nam 
jednoznacznie odpowiedzieć, czy jest nim generał powsta-
nia listopadowego Henryk Kamieński, który zginął w bitwie 
z Rosjanami pod Ostrołęką w 1831 r., czy jego syn Henryk 
Michał Kamieński, filozof, publicysta i zesłaniec, współpra-
cownik Edwarda Dembowskiego. Nazwę tej ulicy nadano 
w latach 50. ub. wieku. 
Za Kamieńskim junio-
rem optuje Elżbieta  
Supranowicz, publi-
kując w 1995 r. „Na-
zwy ulic Krakowa” 
(nakładem Instytutu 
Języka Polskiego Pol-
skiej Akademii Nauk); 
z kolei za Kamieńskim 
seniorem optują Jan Adamczewski i Teresa Stanisławska-
Adamczewska w słowniku pt. „Kraków, ulica imienia...” 
(Oficyna Wydawnicza „BiK”, Kraków 2000). A miasto nie 
spieszy się, aby to definitywnie rozstrzygnąć.

Urzędnicza radosna twórczość i niewiedza dotknęła 
np. Piasków Wielkich, gdzie jedną z głównych uliczek 
ochrzczono nic nie mówiącą nazwą Kijanki, podczas gdy 
w tym rejonie można by się raczej spodziewać ulicy Kija-
ków, od historycznej nazwy Piaszczan. Na zmianę jest już 
za późno. Nadanie maleńkiej bocznej uliczce nazwy ks. 
Dźwigońskiego nie mogło zmienić tego, że nadal jedną 
z dwóch głównych ulic w Piaskach Wielkich jest Łużycka, 
której nazwa ma się nijak do lokalnej tradycji i historii.

W Prokocimu mamy np. 
po sąsiedzku ul. Braterską 
i Siostrzaną (kto wie, skąd 
to się wzięło?) i ul. Mło-
dzieży. Może jakaś ambitna 
klasa lub drużyna harcerska 
wzięłaby sobie za cel usta-
lenie źródeł nazw naszych 
ulic? Chętnie opublikujemy 
takie analizy.

Tekst i zdjęcia:  
Jarosław KaJdańsKi

Wywalczyli ustawę deweloperską,
niestety dla nich nie działa ona wstecz

Skąd te nazwy 
naszych ulic?

Ulica Gwarna na Piaskach 
Wielkich.

Ulica Krawiecka na Woli 
Duchackiej.

Ulica Opty w Prokocimiu – czy ktoś pamięta, że to nazwa 
jachtu, którym Leonid Teliga opłynął ziemię?

w listopadzie odbędą się wyjątkowe koncerty z okazji 
święta patronki muzyki sakralnej św. cecylii.

W niedzielę 20 listopada o godz. 18.45, po wieczornej 
mszy św. w kościele MB Różańcowej na osiedlu Piaski Nowe 
wystąpią dwa połączone chóry: KANON pod dyrekcją Da-
riusza Sadzikowskiego, działający przy piaszczańskiej parafii 
i FAMILIA pod dyrekcją Beaty Kaczmarskiej z parafii Naj-
świętszej Rodziny w Nowym Bieżanowie. Ten sam koncert 
odbędzie się dzień wcześniej, czyli w sobotę 19 listopada, tak-
że w parafii Najświętszej Rodziny w Nowym Bieżanowie. 

Serdecznie zapraszamy!
święta cecylia (zm. ok. 230-231) – dziewica i męczennica 

chrześcijańska, święta Kościoła katolickiego i prawosławnego. 
Urodziła się na początku III wieku. Jako chrześcijanka złożyła 
ślub czystości i pomimo, że zmuszono ją do małżeństwa z ów-
czesnym poganinem Walerianem, nie tylko nie złamała ślubu, 
lecz jeszcze nawróciła swego męża i jego brata Tyburcjusza. 
Wszyscy troje ponieśli śmierć męczeńską przez ścięcie. Święta 
Cecylia jest patronką chórzystów, lutników, muzyków, or-
ganistów, zespołów wokalno-muzycznych. Legenda głosi, że  
św. Cecylia grała na organach, chociaż mało to prawdopo-
dobne, gdyż były one wielką rzadkością. Prawdopodobne jest 
jednak, że grała na innym instrumencie, gdyż ówczesne ko-
biety rzymskie często kształciły się w grze na harfie. 

[Źródło : Wikipedia]

Zaproszenie  
na koncerty sakralne
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29 listopada 1931 r. odbyła się pierw-
sza organizacyjna zbiórka zastępów 
zastępowych iii Podgórskiej Drużyny 

Harcerskiej. Przez lata wychowywała ona 
i uczyła młodzież mocno zaangażowaną 

w sprawy społeczne. wielu harcerzy oddało 
życie za Polskę podczas ii wojny światowej. 

w tym roku przypada 80. rocznica założenia iii Szczepu 
„Fioletowej Trójki” im. Tadeusza Kościuszki.

historia

– Podczas pierwszej zbiórki wybrano kolor drużyny, którym 
jest fioletowy (od szat liturgicznych podczas Adwentu), a na 
patrona obrano Tadeusza Kościuszkę – wspomina dh phm. 
Bogdan Marzec, harcerz i instruktor 3. Podgórskiej Dru-
żyny Harcerskiej w latach 1947-49 oraz 1956-61, a obecnie 
działający w Kręgu Seniorów. – Dh hm. Stanisław Mitko 
postanowił zorganizować zastęp przy podstawówce, aby już 

od najmłodszych lat 
wychowywać dzieci 
w duchu patriotyzmu 
i skautingu. Drużyna, 
dzięki olbrzymim zdol-
nościom swego dru-
żynowego oraz „Kołu 
Przyjaciół Harcerzy”, 
rozwijała się prężnie, 
organizowała obozy 
zimowe, letnie itp.

W kwietniu 1934 r. 
otrzymała sztandar 
ufundowany przez 
KPH.

Historia „Fioleto-
wej Trójki” związana 
jest nierozerwalnie 
z bardzo trudnymi 
dla Polski czasami. 

W czasie okupacji harcerze działali w ruchu oporu, a wielu 
przypłaciło życiem walkę za ojczyznę. Na cmentarzu Pod-
górskim znajduje się tablica wraz z pomnikiem upamięt-
niającym 15 z nich. Najmłodszy, Jan Kołodziej miał 16 lat 
i zginął w 1939 r. podczas kampanii wrześniowej. Każdego 
roku 31 listopada organizowana jest na cmentarzu Podgór-
skim uroczysta zbiórka, aby czyny bohaterskich harcerzy 
nie uległy zapomnieniu.

Po „wyzwoleniu” Krakowa przez Armię Czerwoną 
w 1945 r. drużynę reaktywowano, ale już po 4 latach jej 
działalność, jak i całego ZHP, została zawieszona. Jesień 
odwilży politycznej w 1956 r. (zakończenie epoki stali-
nowskiej) umożliwiła w 1957 r. wznowienie  działalności 
i powrót do pracy w drużynie harcerzy z lat 1945-49. Od 
tamtej pory drużyna działa nieprzerwanie, obecnie jako 
III Podgórski Szczep „Fioletowej Trójki” im. T. Kościuszki 
Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej.

 „Fioletowa trójka” dzisiaj
Do zadań harcerstwa nadal należy wychowywanie w sza-

cunku do wartości patriotycznych, religijnych oraz do dru-

giego człowieka. – Każda harcerka i harcerz ma wyznaczo-
ne zadanie, swoje pole służby. Od zwykłej pomocy rodzicom 
w domowych obowiązkach, przez pomoc młodszym w odra-
bianiu lekcji, po spędzanie czasu ze starszymi osobami, ro-
bienie im zakupów itp. Bierzemy również udział w większych 
akcjach, jak np. pomoc w Domu Dziecka czy Wigilia dla bez-
domnych – wylicza phm. Radosław Podkowa, szczepowy 
„Fioletowej Trójki”. – Jednak bycie harcerzem, to nie tylko 
obowiązki. Organizowane są obozy, które poprzez świetną za-
bawę uczą szacunku do natury, praktycznego wykorzystania 
zdobytej wiedzy oraz odpowiedzialności za siebie i innych.

Szczep obejmuje swym zasięgiem os. Podwawelskie (SP 
nr 26 i Gim. nr 21), Pychowice (SP nr 62), Wolę Duchacką 
(SP nr 55), Kurdwanów (SP nr 162), Łagiewniki (SP nr 56). 
Akcje naborowe prowadzone są na początku września 
w w/w szkołach, jednak wszyscy, którzy są chętni, w każdej 
chwili mogą wstąpić do „Fioletowej Trójki”. Harcówki zlo-
kalizowane są przy ul. Komandosów 21 w budynku Ośrodka 
Sportu, Kultury i Rekreacji „Podwawelski” oraz w Szkole 
Podstawowej w Łagiewnikach przy ul. Fredry 65/71. – Po 
ostatnim naborze przyszło do nas wiele osób. Cieszymy się, po-
nieważ widzimy coraz większe zainteresowanie harcerstwem. 
Oznacza to, iż dzieci i młodzież poszukują alternatywnego 
sposobu spędzania czasu oraz bliższa ich sercu staje się po-
moc drugiemu człowiekowi, a także chęć przeżycia prawdziwej 
przygody – podsumowuje phm. Radosław Podkowa. 

Program obchodów jubileuszu
15 listopada – 5 grudnia: 
Wystawa plenerowa „Fioletowa Trójka przez lata”; Rynek 
Podgórski lub Dom Kultury „Podgórze”, ul. Sokolska 13.
26 listopada:
15.00 – Msza święta w intencji poległych, zmarłych i żyją-
cych zuchów, harcerek, harcerzy i instruktorów “Fioletowej 
Trójki” w kościele św. Józefa, ul. Zamoyskiego 2; 16.15 – 
uroczysty apel jubileuszowy na płycie Rynku Podgórskie-
go; 17.30 – „Spotkanie Pokoleń”, czyli zbiórka zastępów 
zastępowych, instruktorów Szczepu oraz “Trójkarzy” – 
Dom Kultury “Podgórze”, ul. Sokolska 13.
29 listopada:
17.30 – uroczysty apel Poległych przed pomnikiem “Trój-
karzy” na cmentarzu Podgórskim w Krakowie.

ElżbiEta ĆwiK

fot. archiwum phm. Bogdana Marca  
oraz Szczepu „Fioletowa Trójka”

Sztuka dobrego druku

W skrócie

okres grzewczy wywołuje szkodliwe dla zdrowia zjawi-
sko smogu. Położony w niecce Kraków nie ma jak pozbyć 
się tego zjawiska. na zdjęciu widać smog nad naszymi do-
mami z perspektywy Rajska.

Stacje pomiarowe zaczynają 
odnotowywać alarmujące wy-
niki, tak jest w przypadku stacji 
monitoringu przy ul. Halszki na 
Kurdwanowie. Okazuje się, że 
powodem zanieczyszczeń są nie 
tylko zanieczyszczenia przemy-
słowe oraz komunikacyjne, ale 
w głównej mierze (aż 70%) ni-
ska emisja z lokalnych kotłowni 
i pieców węglowych. O zawar-
tości tzw. pyłu zawieszonego 
decyduje to, czym palimy. Oka-
zuje się, że nie tylko drewnem, 
węglem i brykietem – ze wzglę-
du na coraz wyższy ich koszt. Wielu mieszkańców traktuje 
swoje piece i kominki jak kosze na śmieci, do których moż-
na wrzucić dosłownie wszystko: stare ubrania i buty, opa-
kowania, w tym plastikowe butelki, pieluchy, worki foliowe 
itp. To powoduje, że nad naszymi głowami unosi się trująca 
chmura, która poprzez nozdrza (czuć swąd) dociera do na-
szych płuc. Najbardziej zagrożone są małe dzieci, kobiety 
w ciąży i osoby z problemami oddechowymi i krążeniowy-
mi. Choćby ze względu na nich warto pomyśleć o tym, co 
wrzucamy do pieca. Odpady szkodliwe dla środowiska to 
najczęściej surowce wtórne, które można zbierać i przeka-
zywać albo firmom, które prowadzą działalność recyklin-
gową (np. MPO czy ZGK), albo samemu wrzucać do od-
powiednich pojemników. To, czym palimy w piecach, będą 
jak co roku sprawdzały kontrole z udziałem Straży Miej-
skiej i inspektorów Wydziału Ochrony Środowiska.

Tekst i zdjęcia: (KaJ) 

BUDżeT Dla DZielnic. W budżecie miasta na rok 
2012 zapisano wysokość środków dla 18 dzielnic pomocni-
czych. Na zadania priorytetowe przeznaczono dla każdej 
z nich kwotę 552 tys. zł. Na zadania powierzone podział 
jest następujący: Dzielnica iX (Łagiewniki - Borek Fałęcki) 
prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia – 806 tys. 
700 zł, na ogródki jordanowskie – 60 tys. zł, zieleńce i skwe-
ry – 155 tys. zł; Dzielnica X (Swoszowice) prace remonto-
we dróg, chodników i oświetlenia – 1 mln 346 tys. 800 zł, 
na ogródki jordanowskie – 105 tys. zł, zieleńce i skwery 
– 155 tys. zł; Dzielnica Xi (Podgórze Duchackie) prace re-
montowe dróg, chodników i oświetlenia – 1 mln 023 tys. 
600 zł, na ogródki jordanowskie – 90 tys. zł, zieleńce i skwe-
ry – 155 tys. zł; Dzielnica Xii (Bieżanów - Prokocim) prace 
remontowe dróg, chodników i oświetlenia – 1 mln 240 tys. 
500 zł, na ogródki jordanowskie – 165 tys. zł, zieleńce i skwe-
ry – 155 tys. zł. Podział środków na zadania powierzone 
odbywa się wg algorytmu uwzględniającego powierzchnię 
i liczbę mieszkańców. Także w ramach tych zadań przezna-
czono dla wszystkich 18 dzielnic kwoty na: prace remonto-
we szkół podstawowych i przedszkoli – 10 mln 836 tys. zł, 
prace remontowe żłobków – 225 tys. zł, problematyka osób 
niepełnosprawnych – 1 mln 998 tys. zł, budowa i prace 
remontowe osiedlowej i szkolnej infrastruktury sporto-
wej – 1 mln 116 tys. zł,  program „Bezpieczny Kraków” – 
252 tys. zł,  lokalne wydarzenia kulturalne – 378 tys. zł.

Nadciąga smog80-lecie „Fioletowej Trójki”

1934 r. Wspólne zdjęcie 3 Pg. d.h. i Koła Przyjaciół Harcerzy 
z nowo poświęconym sztandarem na tle mostu T. Kościuszki.

1945 r. W drodze na obóz harcerski 
w Szklarskiej Porębie.

1949 r. Mucharz nad Skawą. Ostatni obóz 3 Pg d.h. 
przed rozwiązaniem ZHP przez władze komunistyczne.

1958 r. Rozpoczęcie roku pracy harcerskiej.  
Pochód na ulicach Krakowa. Hufiec Kraków-Podgórze 
prowadzi komendant hufca dh Zdzisław Trylski.

2011. Pamiątkowe zdjęcie harcerzy „Fioletowej Trójki” 
ze spotkania jubileuszowego.



WIADOMOŚCI4 Nr 11  Listopad 2011

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.

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.)

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

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

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!

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. 12 425 51 79

RVg

FRYZJER – strzyżenie damskie, męskie, dziecięce; koki, fryzury wieczorowe, 
trwała ondulacja; koloryzacja, balejaże
KOSMETYKA – manicure, pedicure, tipsy, parafina – 10 zł; pełna kosmetyka 
twarzy, zabiegi: nawilżające, liftingujące; mikrodermabrazja diamentowa, 
piling kawitacyjny, sonoforeza, brusher, henna, depilacja, makijaże; 

tel. 12 357 50 84
renata Pipper wraz z Zespołem

w w w . f r y z u r y k o s m e t y k a . p l

wola duchacka, ul. Gołaśka 4/5 (naprzeciwko sklepu sNC),      
 pon. – pt. 9 – 19, sob. 9 – 14

Promocja na zabiegi 
kosmetyczne!

maNiCure  hyBrydowy
Paraf ina  na  d łonie  10 z ł

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

Od listopada nowy adres:  
WOla duchacKa, ul. dauna 97

Stomatologia 
Sołtys

lubusKa

dauna

nOWOsądecKa

m
a

ce
d

O
ń

sK
a

dauna

• Posprzątam, umyję okna, zaopiekuję 
się dzieckiem lub starszą osobą –  
511 416 168
• Odpowiedzialna, dyspozycyjna, 
z doświadczeniem, lubiąca dzieci, zajmie 
się dzieckiem chodzącym – 608 631 601
• Doświadczona zaopiekuje się 
dzieckiem lub zrobi zakupy i posprząta 
starszej pani – 608 631 601
• Moda rencistka zaopiekuje się 
starszą osobą (praktyka, 2 lata w PCK) 
lub inne prace – 513 726 862
• Szukam pokoju do wynajęcia od 
1 grudnia, do kwoty 400 zł, z 
mediami. Jestem osobą pracującą, bez 
nałogów, spokojną – 514 414 701
• Pokój do wynajęcia – 698 609 892
• Wynajmę pokój 2 studentkom, 
z mediami, Wróblowice, za 600 zł – 
504 492 129
• Poszukuję bezpośrednio do kupna 
niedużego mieszkania do remontu lub 
zadłużonego – 501 65 03 50
• Kupię mieszkanie bez pośredników, 
2 pokoje z oddzielną, widną kuchnią, 
balkonem, powyżej pierwszego i nie 
ostatnie piętro – 512 265 028
• Sprzedam kawalerkę po generalnym 
remoncie na os. Cegielniana –  
501 146 736
• Sprzedam vw golf 1,6 kat, rok 1993, 
benzyna + LPG – 609 673 624
• Posiadam do wynajęcia garaż 
murowany na ul. Podłęskiej (Bieżanów 
Nowy) –  514 228 000

Ogło sze nia 
drob ne  

e-mail: wiadomosci.krakow@wp.pl

=Cała klatka schodowa 
w pawilonie przy ul. Bor-
suczej na os. Cegielniana, 
z prowizorycznie zabezpie-
czonymi schodami (co sy-
gnalizowaliśmy wcześniej) 
– doczekała się general-
nego remontu. Na razie 
dojście do biura Spółdzielni 

Mieszkaniowej, klubu „Bor-
suczek” oraz biblioteki jest 
możliwe drogą okrężną.
=Dziury w jezdni to już 
tradycja, pojawiają się na 
ogół w tych samych miej-
scach, co nie najlepiej 
świadczy o jakości wykona-
nych prac, które najczęściej 
mają zakres prowizoryczny, 
czyli bez przygotowania 
podłoża. Tak więc odnoto-
wujmy dziury m.in. na Tu-
chowskiej (przy dojeździe 
do Cechowej), na Obron-
nej, Gołaśki (na zdjęciu) 
oraz na przejściu dla pie-
szych przy pawilonie przy 
ul. Teligi (na zdjęciu). 
=Mieszkanka os. Piaski 
Nowe zwraca uwagę na 

„nietypowe” zamontowanie 
kosza na śmieci na przystan-
ku autobusowym k. kościo-
ła przy ul. Nowosądeckiej. 
– Na ogół wiesza się takie 
kosze po zewnętrznej stronie 
wiaty, a tutaj zrobiono wy-
jątek. Z tego kosza smród 
niedopałków i innych śmieci 
zatruwa nam powietrze, dla-
czego?  –  pyta mieszkanka.
=Jesień odsłania dzikie wysypiska, jak to przy dojściu do 
LO Kieślowskiego. Śmieci są różnorakie, od gabarytowo 
dużych, jak ten wyrzucony przez mieszkańców element 
wyposażenia kuchni lub łazienki, do butelek po alkoholu, 
pitego w zaroślach.

=A niektórzy wykorzystu-
ją zbieranie liści (widoczna 
pryzma do wywiezienia przy 
parku Jerzmanowskich) do 
podrzucenia swoich śmieci, 
nawet gdy dotyczy to „prze-
terminowanych” ozdób 
świątecznych.
=Czy to obecność pomni-
ka bohaterskich Lotników 
w Prokocimiu sprowoko-
wała kogoś do tak karko-
łomnych wyczynów? Na 
rogu ulic Górników i Na 
Wrzosach  ktoś „skasował” 
znak drogowy, a nieopodal 
pogięto tablice z nazwami 
ulic.

=Zdewastowany chodnik na 
ul. Cechowej, poniżej LO 
im. Kieślowskiego, przy doj-
ściu do ul. Stojałowskiego 
czeka na remont. 

CZEKAMY NA  
SYGNAŁY I ZDJĘCIA:

e-mail:  
wiadomosci.krakow@wp.pl
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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

informacje: www.tbsmalopolska.pl 

w sKawiNie O  (przy granicy Krakowa)  
TbS Małopolska Sp. z o.o. Kraków,  

ul. bujaka 4 tel. (12) 659-90-37 

w wadowiCaCh O  przy ul. Niwy  
Urząd Miejski w Wadowicach, Pani Lucyna Przewoźniak 

tel.(33) 873-18-11 wew. 213

miesZKaNia Na wyNajem 
w systemie tBs

żALuZJE
PIONOWE 

POZIOME 

rOLETKI 
TEKSTYLNE

Produkcja 
 Montaż * Serwis

Kraków
 ul. Szczęśliwa 10
12 655 74 74

www.zalmax.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

Wystawiamy faktury VAT  Zapraszamy klientów indywidualnych

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

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

mieszkania w pełni wykończone 

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.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

Działasz  
lokalnie? 
reklamuj się  
lokalnie!
REKLAMA  
W „WIADOMOśCIACH”

504 853 960
wiadomosci.krakow@wp.pl

Zapraszamy  
do reklamy  

w świątecznych 
Wiadomościach

Tel. 12 654 54 19  
kom. 504 853 960

e−mail: wiadomosci.krakow@wp.pl
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Urodził się 13 maja 1901 r. w Ołońcu nad Łagodą 
w Karelii, dokąd jego rodzina została przesiedlona 

przez władze carskie w ramach represji za udział w powsta-
niu styczniowym. Jego dziadek Józef Pilecki spędził 7 lat na 
zesłaniu na Syberii. 

Był synem Juliana i Ludwiki z Osiecimskich, właścicieli 
majątku Sukurcze kolo Lidy (dzisiejsza Litwa), pieczętują-
cych się herbem Leliwa. W 1910 r. cała rodzina przeniosła 
się do Wilna. Od 1913 r. brał udział w niepodległościowym 
harcerstwie pod ps. „Druch”; był założycielem 8. Drużyny 
w Wilnie. Wiosną 1918 r. zaciągnął się jako ochotnik do 
korpusu gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego i brał udział 
w obronie Wilna i Grodna. W 1920 r. uczestniczył w wojnie 
polsko-bolszewickiej, walczył w obronie Warszawy w 211. 
Pułku Ułanów Wileńskich.

W 1921 r. zdał maturę, skończył studia rolnicze w Pozna-
niu i wrócił do swego majątku odziedziczonego po rodzi-
cach. Po ukończeniu szkoły podoficerskiej w Grudziądzu 
awansowano go 1 lipca 1925 r. do stopnia podporucznika 
rezerwy kawalerii z przydziałem do 26. Pułku Ułanów. 

Został zmobilizowany w sierpniu 1939 r., walczył z Niem-
cami do 15 października w składzie 19. Dywizji Piechoty 
Armii „Prusy” jako dowódca plutonu kawalerii dywizyjnej, 
a następnie szwadronu. Po zakończeniu kampanii wrze-
śniowej przedostał się do Warszawy, gdzie stał się jednym 
z organizatorów powołanej 9 listopada 1939 r. Tajnej Ar-
mii Polskiej (TAP), podporządkowanej później Związkowi 
Walki Zbrojnej, zajmującej się wywiadem, kontrwywia-
dem, przerzutem ludzi do Anglii i Francji. Od września 
TAP wcielono do „Wachlarza” ZWZ (później AK). 

19 września 1940 r. 
Pilecki dobrowolnie do-
łączył do grupy osób za-
trzymanych w łapance na 
Żoliborzu. Jako Tomasza 
Serafińskiego wywie-
ziono go w tzw. drugim 
transporcie warszawskim 
razem z 1705 więźniami 
do hitlerowskiego obo-
zu Auschwitz. Tam był 
głównym organizatorem 
obozowej konspiracji. 
Opracowywał sprawozdania z warunków życia więźniów, 
przesyłane do dowództwa w Warszawie i dalej na Zachód. 
Planował zbrojne oswobodzenie KL Auschwitz-Birkenau, 
ale plany te nie zyskały aprobaty dowództwa. W zorgani-
zowanej przez niego siatce nazwanej ZOW (Związek Or-
ganizacji Wojskowej) byli m.in. Stanisław Dubois, Xawery 
Dunikowski i Bronisław Czech.

11 listopada 1941 r., w rocznicę Niepodległości Polski, 
gen. Stefan Grot-Rowecki awansował Witolda Pileckiego 
do stopnia porucznika. Był to precedens – awansowano 
więźnia obozu koncentracyjnego (nr 4859) za jego działa-
nia wojskowe na terenie obozu! Zagrożony dekonspiracją, 
zdecydował się na ucieczkę. W nocy z 26 na 27 kwietnia 
1943 r., pracując w piekarni poza drutami, z dwójką towa-
rzyszy sforsował wyjście i po uprzednim skrępowaniu straż-
ników znalazł się poza budynkiem. Po zrzuceniu pasiaków, 
pod którymi miał cywilne ubranie, przeprawił się przez 

Sołę, dotarł do Bochni, a następnie przy pomocy AK do 
Warszawy. W „oświęcimskim piekle” por. Pilecki przeby-
wał dobrowolnie 2 lata, 7 miesięcy i 17 dni.

W latach 1943-1944 służył w oddziale III Kedywu (Kie-
rownictwo Dywersji) KG AK, m.in. jako zastępca dowódcy 
Brygady Informacyjno-Wywiadowczej "Kameleon". 19 lu-
tego 1944 r. awansowano go do stopnia rotmistrza. Walczył 
w powstaniu warszawskim, początkowo jako zwykły strze-
lec w kompanii "Warszawianka", później dowodził jednym 
z oddziałów zgrupowania Chrobry II, w tzw. Reducie Wi-

tolda (obecnie siedziba re-
dakcji "Rzeczpospolitej"). 
Lata 1944-1945 spędził 
w niewoli niemieckiej, naj-
pierw w oflagu Lamsdorf, 
a następnie w Murnau. 

Od lipca 1945 r. rtm. 
Pilecki służył w II Korpu-
sie WP gen. Władysława 
Andersa we Włoszech. Po 
przeszkoleniu, w grudniu 
1945 r., pod zakonspiro-
wanym nazwiskiem Ro-
mana Jezierskiego, wrócił 

do okupowanej przez Sowietów Polski. Zorganizował siat-
kę wywiadowczą i rozpoczął zbieranie informacji o sytuacji 
w Polsce, w tym o żołnierzach AK i II Korpusu, którzy byli 
więzieni w obozach NKWD i deportowani na Syberię. 

Witold Pilecki nie zareagował na rozkaz opuszczenia 
Polski w związku z zagrożeniem aresztowania. Rozważał 
skorzystanie z amnestii w 1947 r., ostatecznie postanowił 
się jednak nie ujawniać.

8 maja 1947 r. został aresztowany wraz z innym oso-
bami. Oskarżono go o działalność wywiadowczą na rzecz 
rządu londyńskiego (właściwie: Rząd RP na Uchodźstwie). 
W śledztwie był torturowany przez funkcjonariuszy UB. 
3 marca 1948 r. rozpoczął się proces tzw. "grupy Witolda". 
15 maja 1948 r. rotmistrz został skazany na karę śmierci. 
Wyrok wykonano 25 maja 1948 r. w więzieniu mokotow-
skim na Rakowieckiej poprzez strzał w tył głowy. Rotmistrz 
Pilecki miał 47 lat.

Ówczesny prezydent komunistycznej Polski i agent 
NKWD Bolesław Bierut nie zgodził się na ułaskawienie 
skazanego. Istnieją przesłanki, że Pileckiego skazano na 
karę śmierci za świadomą aprobatą ówczesnego premiera 
Józefa Cyrankiewicza, który po wojnie przedstawił wer-
sję, jakoby to on był twórcą konspiracji w KL Auschwitz-
Birkenau. Bratanek Pileckiego twierdzi, że Cyrankiewicz 
był konfidentem Gestapo, donoszącym także na członków 
obozowej konspiracji. Pilecki to wiedział. 

W trakcie rozprawy w 1948 r. odczytano list od  
Cyrankiewicza, w którym prosił on skład sędziowski o nie-
branie pod uwagę wielkich zasług rtm. Pileckiego, przed-
stawił go jako przede wszystkim wroga Polski Ludowej 
i „jednostkę bardzo szkodliwą”. Sugerował najwyższy wy-
miar kary. 

Witold Pilecki pozostawił żonę, córkę i syna. Miejsce 
jego pochówku jest nieznane, prawdopodobnie zwłoki za-
kopano na wysypisku śmieci koło Cmentarza Powązkow-
skiego (tzw. kwatera Ł – łączka), gdzie jego dzieci poło-
żyły symboliczny kamień. Symboliczny grób znajduje się 
w Ostrowi Mazowieckiej, a tablicę pamiątkową odsłonięto 
w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie. 

Do 1989 r. wszelkie informacje o dokonaniach i losie 
rtm. Pileckiego podlegały w PRL bezwzględnej cenzurze. 
W książce "Six Faces of Courage" historyk brytyjski, prof. 
Michael Foot zaliczył Witolda Pileckiego do sześciu najod-
ważniejszych ludzi ruchu oporu w II wojnie światowej. Był 
odznaczony: Medalem Niepodległości Polski, Krzyżem Wa-
lecznych (dwukrotnie), Krzyżem Litwy Środkowej, Srebr-
nym Krzyżem Zasługi, pośmiertnie Krzyżem Oświęcimskim 
i dopiero w 2006 r. Krzyżem Orła Białego, nadanym mu 
przez prezydenta RP śp. Lecha Kaczyńskiego. Nakręcony 
w 2006 r. dla TVP film Ryszarda Bugajskiego pt. „Śmierć 
rotmistrza Pileckiego”, oddający przebieg jego procesu, do-
łączono do Biuletynu Instytutu Pamięci Narodowej.

Witold Pilecki był nie tylko żołnierzem, ale także pisa-
rzem i malarzem. Dwa jego obrazy wiszą w kościele we 
wsi Krupa (obecnie na Białorusi) – jeden przedstawia św. 
Antoniego, drugi Matkę Boską Nieustającej Pomocy. Rot-
mistrz był bowiem człowiekiem wielkiej wiary, która pomo-
gła mu w jego bohaterskich czynach.

O popularyzację i docenienie wyjątkowej postaci rotmi-
strza Pileckiego zabiega od lat m.in. Michał Tyrpa z Fun-
dacji Paradis Judaeorum. W tym roku współorganizowała 
ona w 25 polskich miastach „Marsze Rotmistrza”. Stawiają 

sobie następujące 
cele: upowszechnie-
nie „Raportu Witol-
da” z 1945 r. (który 
zawiera nie tylko 
unikatowe informa-
cje historyczne, ale 
także odautorskie 
refleksje – głębokie 
społecznie, filozo-
ficznie i religijnie), 
nakręcenie super-
produkcji filmowej 
o rotmistrzu, usta-
nowienie 25 maja 
europejskim Dniem 
Bohaterów Walki 
z Totalitaryzmem (tak brunatnym, jak i czerwonym) oraz 
nadawanie polskim ulicom, placom i szkołom imienia Rot-
mistrza Witolda Pileckiego. W Krakowie radni miasta za-
dbali tylko o to, aby nazwać jego imieniem uliczkę na os. 
Zarzecze w Bronowicach.

W 2008 r., w 60. rocznicę mordu na Pileckim wiele in-
stytucji państwowych i organizacji pozarządowych podjęło 
działania mające na celu rozpropagowanie dziejów rotmi-
strza. Powstały w tym czasie witryny internetowe, odsłonię-
to pamiątkowe tablice, w prasie ukazały się liczne artykuły. 
7 maja 2008 Senat RP podjął uchwałę w sprawie przywró-
cenia pamięci zbiorowej Polaków bohaterskiej postaci rot-
mistrza Witolda Pileckiego. Senatorowie uczcili w ten spo-
sób 60. rocznicę śmierci jednego z największych bohaterów 
drugiej wojny światowej. 

2 kwietnia 2009 r. w Parlamencie Europejskim odbyło 
się głosowanie nad projektem rezolucji „Świadomość eu-
ropejska a totalitaryzm”. Trzy poprawki do projektu za-
wierały propozycje wpisania nazwiska rtm. Pileckiego do 
rezolucji oraz ustanowienia dnia jego śmierci (25 maja) 
Międzynarodowym Dniem Bohaterów Walki z Totalitary-
zmem. Poprawki zostały jednak odrzucone głosami więk-
szości europarlamentarzystów, zarówno zagranicznych jak 
i polskich. 

28 maja 2009 r. Rada Miasta Stołecznego Warszawy 
nadała rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu pośmiertnie 
tytuł Honorowego Obywatela w upamiętnieniu jego zasług 
dla Ojczyzny.

Dla upamiętnienia losów byłych więźniów hitlerowskich 
obozów koncentracyjnych Poczta Polska wydała okoliczno-
ściową serię 4 znaczków, m.in. z jego podobizną.

25 maja br. we Wrocławiu na Promenadzie Staromiej-
skiej przy pl. Wolności został odsłonięty pomnik rotmistrza 
w 63. rocznicę jego śmierci. Pomnik zaprojektował war-
szawski rzeźbiarz i performer Jerzy Kalina. Artysta wyko-
nał czarną żelazną obrączkę o średnicy 3,5 m, unoszącą się 
na podwyższeniu z polerowanego kamienia. Jest symbolem 
wierności ojczyźnie, której rotmistrz dochował; przypomi-
na czarną biżuterię powstańczą. W środku jest inskrypcja: 
imię, nazwisko, stopień wojskowy, symbol AK i orzełek 
wojskowy oraz cytat pochodzący z listu napisanego przez 
Pileckiego w więzieniu w 1947 r. do nadzorującego jego 
śledztwo Józefa Różańskiego: "Bo choćby mi przyszło po-
stradać me życie - Tak wolę - niż żyć, a mieć w sercu ranę".

W międzyczasie rotmistrz stał się patronem wielu szkół 
i drużyn harcerskich, osiedli (np. w Oświęcimiu), parków 
(np. w Zabrzu i Wieluniu), jego imieniem nazwano ronda 
(m.in. we Wrocławiu, Szczecinie i Kołobrzegu).

Jarosław KaJdańsKi

oprac. i zdjęcia z wystawy plenerowej, 
zorganizowanej w 2009 r. przez instytut Pamięci narodowej, 
Dolnośląską inicjatywę Historyczną i Fundację Benta Kahan, 

a wystawioną m.in. w Szczecinie.

W maju br. minęła 110. rocznica urodzin jednego z najodważniejszych ludzi świata

rotmistrz WITOLd PILECKI

Dom Historii Podgórza za-
prasza na wystawę zrealizowaną 
przez uczestników warsztatów 
Terapii Zajęciowych Stowarzy-
szenia i.a.S.Z. o.n. „emaus” – 
„Pejzaże niepodległości”.

Droga do wolności w zbio-
rach i interpretacji uczestników 
Warsztatów, wystawa niezwykle 
bogata, o charakterze kolekcjo-
nerskim, z szerokim spojrzeniem 
na historię naszej niepodległości, 
z mocnym naciskiem na historię 
i stan obecny krakowskich for-
tów. Zrealizowana pod kierun-
kiem artysty malarza Zbigniewa  
Perzanowskiego.

Wystawa potrwa do 30 stycznia 
2012 r. Można ją oglądać w go-
dzinach otwarcia Domu Historii 
Podgórza, ul. limanowskiego 13, 
tel. 12 263 16 60, wtorki – piątki: 
10 – 18, soboty: 10 – 14.

Pejzaże Niepodległości

Zdjęcie z procesu, 1948

Cd. ze str. 1
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Przy ul. cechowej 74 róg Tuchowskiej można podzi-
wiać odnowioną kapliczkę św. walentego. 

To na niej przez długi czas wisiał przytwierdzony na-
pis, że „geodeta podzielił kapliczkę, konserwator jej nie 
zauważył, a prezydent miasta przejął połowę”. Jak nam 
wyjaśnił p. Edward Ryś, właściciel kapliczki, chodziło 
o wytyczenie w tym miejscu poszerzenia planowanej mo-
dernizacji ulicy Cechowej. Bo wyjazd z Tuchowskiej na 
Cechową to (mimo lustra drogowego) prawdziwa „rosyj-
ska ruletka”. Ale owo poszerzenie wytyczono dokładnie 
przez środek kapliczki. 

Edward Ryś, korzystając z talentu artysty z Ochotnicy, 
własnym sumptem odnowił kapliczkę z roku 1885. Stono-
wane, pastelowe barwy, odmalowane figury świętych oraz 
oryginale napisy – to efekt prac wykonanych we wrześniu 
br. Dzięki temu 126-letnia kapliczka patrona zakochanych 
wygląda jak nowa.                                 Tekst i foto: (KaJ)

Biblioteka na Kurdwanowie, będąca dziewiątą filią Pod-
górskiej Biblioteki Publicznej, od 24 października br. dzia-
ła w nowym, większym lokalu przy ul. Halszki 1. 

– Dzięki zmianie lokalizacji czytelnicy mają do dyspozycji 
więcej miejsca. Stworzyliśmy dla nich osobny kącik czytelni-
czy, w którym można poczytać bieżącą prasę – mówi Joanna 
Ćmiel kierowniczka kurdwanowskiej filii PBP. – Są także 
dwa stanowiska komputerowe, na których każdy może bez-
płatnie skorzystać z Internetu. Czytelnicy, którzy już odwie-
dzili bibliotekę w nowym miejscu, są bardzo zadowoleni. 
– Przychodzą też całkiem nowi ludzie, którzy do tej pory nie 
wiedzieli nawet o istnieniu biblioteki – mówi pani Ćmiel. 
– W nowym miejscu jesteśmy bardziej widoczni, niedaleko jest 
osiedlowe centrum handlowo-usługowe oraz pętla tramwajo-
wa. Dużym plusem jest to, że mamy teraz osobne wejście do 
biblioteki, nie przez klatkę schodową, jak to było dotychczas. 
To nie są jedyne zmiany w bibliotece. Już teraz czytelnicy 
mogą sprawdzać przez Internet, czy interesująca ich książ-
ka znajduje się w PBP, a jeśli tak, to w której filii. Niedłu-
go każdy otrzyma także kartę elektroniczną, dzięki której 
będzie mógł zarezerwować książki z domu przez Internet 
i odebrać je później w odpowiednim oddziale PBP. Zmia-
na siedziby osiedlowej biblioteki, która przedtem działała 
w lokalu przy ul. Wysłouchów, była możliwa dzięki współ-
pracy oddziału PBP ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Kur-
dwanów Nowy”.                                      (MC)

godziny otwarcia biblioteki przy ul. Halszki 1:
poniedziałek, wtorek, środa i piątek 11-18, czwartek 11-15.
Strona biblioteki: www.biblioteka9-krakow.net/index.php
nr tel. 797 024 009
Katalog internetowy PBP 
(należy zaznaczyć swoją filię biblioteki lub można zazna-
czyć wszystkie): www.krakow-podgorska.sowwwa.pl/

Biblioteka na Halszki

Dzięki porozumieniu między dyrekcją biblioteki 
a władzami Spółdzielni MieszkaniowejOdnowiona kapliczka

przy Cechowej

iRena cHUDZiK od 
1998 roku prowadzi Koło 
Plastyczne w Domu Kultu-
ry Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Kurdwanów nowy”. 
Sama również jest artyst-
ką – ukończyła rzeźbę na 
akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie. w tym roku 
otrzymała nagrodę Rady 
Dzielnicy Xi w dziedzinie 
kultury, w kategorii ani-
mator kultury.  – Nagroda 

zupełnie mnie zaskoczyła, ale bardzo się cieszę, że moja praca 
została doceniona – mówi z uśmiechem laureatka. 

Na Kurdwanowie mieszka już od 24 lat. Swoją artystycz-
ną edukację rozpoczęła jednak w innym mieście – Zako-
panem, w którym chodziła do Państwowego Liceum Sztuk 
Plastycznych im. Antoniego Kenara. Potem dostała się na 
Wydział Rzeźby krakowskiej ASP, do pracowni prof. Ste-
fana Borzęckiego. Będąc jeszcze na studiach wyszła za mąż 
i założyła rodzinę. – Mój mąż studiował ekonomię, ale przy 
mnie nauczył się rzeźbić – opowiada pani Irena. – Jest pasjo-
natem sztuki, razem ze mną zajmował się konserwacją mebli. 

Zaraz po studiach związała się z grupą konserwatorską 
„Reart”, a gdy grupa się rozpadła, w latach 1994-98 praco-
wała samodzielnie w pracowni plastycznej. Wśród najważ-
niejszych projektów wykonanych przez panią Irenę znajduje 
się m.in. ołtarz w kaplicy klasztoru oo. Karmelitów Bosych 
w Krakowie według projektu architekta Józefa Dutkiewi-
cza. Pani Irena jako kobieta nie mogła wejść do kaplicy, po-
nieważ obowiązuje tam klauzura. – Pracowałam także przy 
rekonstrukcji Ikonostasu w cerkwi greckokatolickiej przy ul. 
Wiślnej w Krakowie oraz przy rekonstrukcji ołtarza w kaplicy 
św. Jerzego w Lądku Zdroju – wymienia rzeźbiarka.

temat jest po to, by zainspirować do pracy
– W 1998 roku trafiłam do Domu Kultury na Kurdwano-

wie i zaczęłam prowadzić zajęcia plastyczne dla dzieci. Od 
tego czasu poświęciłam się dydaktyce. Pani Irena ukończyła 
podyplomowe studium z pedagogiki na krakowskiej Aka-
demii Pedagogicznej. Praca z dziećmi daje jej wiele radości 
i satysfakcji. Obecnie w Kole Plastycznym jest pięć grup 
po dwanaście osób. Dzieci pracują przy dwóch wielkich 
stołach w pracowni znajdującej się na górnym poziomie 
kurdwanowskiego Domu Kultury. – Zajęcia wyglądają 
inaczej niż lekcja plastyki w szkole – opowiada pani Irena. 
– Oczywiście zadaję dzieciom jakiś temat, ale niczego im nie 
narzucam. Temat jest po to, żeby je zainspirować do pracy. 
Każdy maluje lub tworzy to, co najbardziej lubi i w czym naj-
lepiej się czuje. Niektórzy z wychowanków Koła kontynuują 
edukację w szkołach plastycznych, część z nich studiuje 
na ASP lub Politechnice Krakowskiej. Chętnie wybierają 
takie kierunki, jak architektura czy projektowanie wnętrz 
i ogrodów. – Z niektórymi podopiecznymi mam kontakt do 
dzisiaj – uśmiecha się pani Irena. – Czasami mnie odwiedza-
ją i opowiadają, jak potoczyły się ich losy.

uczą się od wielkich mistrzów
Na zajęciach dzieci uczą się rozmaitych technik rysunku 

i malarstwa tworząc prace ołówkiem, węglem, piórkiem, 
akrylami, pastelami i akwarelą. Malują ikony na desce 
oraz obrazy olejne na płótnie. Poznają rzeźbę ucząc się 
modelowania w glinie oraz grafikę tworząc linoryty i mo-
notypie. – Wszystko po to, żeby nie było monotonnie – mówi 
Irena Chudzik. – Młodsze dzieci najchętniej tworzą prace 
z wyobraźni, podejmują każdy temat. Ich kreatywność nie-
raz bardzo mnie zaskakuje – śmieje się artystka. – Starsze 
podchodzą już bardziej krytycznie do swoich umiejętności, 

Sztuka wyrabia dobry smak
widzą swoje braki i niedoskonałości. Malują wówczas chęt-
niej „martwą naturę”, portrety lub czerpią inspiracje z obra-
zów słynnych malarzy. Najlepiej przecież uczy się od wielkich 
mistrzów. 

Co pół roku pani Irena wspólnie z podopiecznymi wy-
biera 3-4 najlepsze prace każdego uczestnika, z których 
przygotowuje potem wystawę posemestralną dla dzieci 
i rodziców. – Takich wystaw zrobiłam wiele. Każda rozpoczy-
na się uroczystym wernisażem, na które przychodzi mnóstwo 
ludzi, jest poczęstunek, drobne upominki dla wszystkich auto-
rów prac, uroczysty nastrój – mówi pani Irena. 

Człowiecze koło fortuny
Obecnie sama tworzy małe formy rzeźbiarskie z wosku lub 

gipsu, które potem odlewa w brązie w profesjonalnej pra-
cowni. Jej cykl „Koło fortuny” przedstawia smukłe postacie 

balansujące na kołach. – 
Koło jest dla mnie symbolem 
ruchu i dynamiki – mówi 
Irena Chudzik. – Postacie 
na nich mają symbolizować 
człowieka, który stara się 
utrzymać pion na toczącym 
się kole fortuny swojego 
życia; człowieka, który wal-
czy ze swoimi słabościami 
i ułomnościami. To jest taki 
współczesny człowiek, który 
próbuje utrzymać równowa-

gę, aby nie upaść i zachować swoje człowieczeństwo. Na więk-
sze projekty pani Irenie nie starcza czasu, ale – jak zapewnia 
– ma jeszcze wiele pomysłów, które chce zrealizować. Do 
ulubionych dzieł rzeźbiarki należą prace jej ulubionych ar-
tystów: „Mieszczanie z Calais” Auguste’a Rodina, cykl „Ko-
biety brzemienne” Xawerego Dunikowskiego oraz  „Piety” 
Antoniego Rząsy. 

Czasami pani Chudzik odrywa się od rzeźbienia i wtedy 
maluje. Do jej ulubionych malarzy należą: Stanisław Wy-
spiański, Peter Breugel i francuscy impresjoniści. – Sztuka 
jest bardzo ważna w życiu współczesnego człowieka – mówi. 
– Budzi w dzieciach wrażliwość, poczucie piękna, wyrabia 
smak i rozwija wyobraźnię. Jeżeli ktoś w dzieciństwie miał 
kontakt ze sztuką, jako dorosły człowiek nie otoczy się kiczem 
i tandetą. Będzie umiał wybrać to, co jest naprawdę piękne 
i wartościowe. Przedmioty związane ze sztuką, czyli plastykę 
i muzykę obecnie spycha się w szkole na margines. Dobrze, że 
takie zajęcia są prowadzone w osiedlowych Domach Kultury.

Małgorzata CzEKaJ

Zdjęcia prac wychowanków: 1. Olga Mońka, lat 16 – kopia obrazu T.Axentowicza pt.”Wiosna”; 2 i 3 - Agnieszka Wygoda, lat 14 - „Mostek” i „Jesienne impresje” ; 4. Mateusz Kasprzycki, lat 12 
– „Wzgórze wawelskie”; 5. Marta Wawrzeń, lat 16 – (akryl) „Portret kobiety” wg K.Makowskiego.
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OPTIMAL-MEd
tel. 12 268 05 05

ul. Zakopiańska 166
(skrzyżowanie z ul. Kąpielową)

www.optimal-med.pl

Stomatologia

Ginekologia

Laryngologia

Interna

Chirurgia  
naczyniowa (żylaki)

Chirurgia ogólna

Pediatria

Psychiatria

Psychologia

Hepatologia

Kardiologia  
Echo serca, EKG

USG – 60 zł
Medycyna podróży

Nasze specjalizacje:

Sprzedaż biżuterii złotej i srebrnej
Naprawy i usługi  

z powierzonego materiału
Wykonanie obrączek  

już od 150 PLN za parę

Firma Jubilerska „FROART”
www.froart.pl  e-mail: froart@froart.pl

PRACOWNIA  
ZŁOTNICZA

wola duchacka, ul. Gołaśka 4
tel. 12 655 67 66

sklep firmowy
ul. Gołębia 10, tel. 12 421 08 74

Tegoroczna jesień była nie tylko złota, ale wielokoloro-
wa. Brak przymrozków pozwolił liściom przebarwiać się do 
końca pełnymi kolorami tęczy. Do tego słoneczna aura i wy-

jątkowe jak na tę porę roku temperatury sprawiły, że feerię 
jesiennych barw mogliśmy podziwiać w komfortowych wa-
runkach.                   Tekst i foto: (KaJ) 

Barwy jesieni

PROFESJONALNA KOLORYZACJA ŚRODKAMI:
            

TRWAŁA ONDULACJA: L’OREAL, MATRIX

UL. GÓRNIKÓW 3

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

Rżąka, Swoszowice, Wola Duchacka Wschód i Zachód

tel. 12 654 54 19, kom. 504 853 960
e−mail: wiadomosci.krakow@wp.pl

Twoja reklama  
w „Wiadomościach”

Bezpłatna analiza finansowa 
i wyszukiwanie rozwiązań

⇨ Kredyty  ⇨ iNwestyCje  ⇨ uBeZPieCZeNia

mariusz Pabijan    tel. 505 560 499

doradZtwo FiNaNsowe


