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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

Wesołych Świąt, 
Szczęśliwego Nowego Roku!

opony, haki hol., hamulce, amortyzatory 
12 657 23 75,         513 096 771

PIOMAR, Kozłówek, ul. Polonijna 1

tłuMIKI
hurt – detal – serwis

zaprasza 
 SKLEP PAPIERNICZY
Kozłówek, ul. Spółdzielców 3 

(pawilon – naprzeciwko „Siemachy”)
Pon. - pt. 10 -18, sob. 9 - 14

ZABAWKI POD CHOINKĘ
i nie tylko

d e l t a
 Drukarnia cyfrowa  introligatornia  wyDawnictwo

Druk od1sztuki
drukarnia@deltaprint.pl

www.deltaprint.pl

Wesołych Świąt oraz Szczęsliwego Nowego Roku przyszłym Klientom życzy:

W niedzielę 21 listopada br. wybraliśmy radnych do sa-
morządu wojewódzkiego i miejskiego. 5 grudnia, w II turze 
wybraliśmy ostatecznie prezydenta Krakowa, został nim po-
nownie prof. Jacek Majchrowski. Wybory do krakowskich rad 
dzielnic odbędą się wyjątkowo w innym terminie, bo dopiero 
9 stycznia 2011 r.

Wybory do Sejmiku Małopolskiego wygrała po raz pierwszy 
Platforma Obywatelska 33,82% (17 mandatów), przed Prawem 
i Sprawiedliwością 31,69% (16 mandatów), Polskim Stronnic-
twem Ludowym 10,32 % (4 mandaty), Sojuszem Lewicy Demo-
kratycznej 9,46% (2 mandaty) i Wspólnotą Małopolską Marka 
Nawary 6,12 % głosów (żadnego mandatu).

Wybory do Rady Miasta Krakowa wygrała zdecydowanie 
PO, zdobywając 42,39% głosów (24 mandaty), PiS 26,94% 
(12 mandatów), Komitet Jacka Majchrowskiego 14,66% 
(7 mandatów), SLD 7,7% głosów (żadnego mandatu).

W całej Polsce do obsadzenia było 46 809 samorządowych 
mandatów. Walczyło o nie kilkaset tysięcy kandydatów. Oprócz 
tego do zdobycia było 1576 foteli wójtów, 796 burmistrzów 
i 107 prezydentów miast. 

Frekwencja w całym kraju wyniosła ok. 47,32%, w Małopol-
sce 48,58%, a w Krakowie 43,21%.

Szczegółowe wyniki podajemy na str. 3

Samorząd 
2010 - 2014

Zgrzebło sprzed ok. 50–60 tys. lat, cmentarzysko 
sprzed ok. 3 300 lat, dwa żelazne groty oszczepów z cza-
sów rzymskich, kamienny piec z początków naszej ery 
czy ślady średniowiecznej „autostrady” - to najciekaw-
sze zabytki znalezione podczas prowadzonych przez 
ostatnie 20 lat badań archeologicznych między Opat-
kowicami a Bieżanowem, wzdłuż obecnej południowej 
i wschodniej obwodnicy Krakowa. Przebadano kilkana-
ście stanowisk, eksplorując kilkaset obiektów i znajdu-
jąc kilkaset tysięcy pamiątek z przeszłości.

O sensacyjnych odkryciach archeologicznych 
w rejonie Bieżanowa i Kurdwanowa 

–  na str. 15

Od połowy listopada, chcąc się dostać z południo-
wej części Krakowa do Nowej Huty, można skorzystać 
z pierwszego odcinka wschodniej obwodnicy miasta 
i nowej ulicy Śliwiaka, którymi szybko dotrzemy w re-
jon Rybitw, skąd już blisko ulicy Półłanki, przez most 
Wandy do ulicy Klasztornej.

Na tę inwestycję czekali wszyscy mieszkańcy połu-
dniowych dzielnic Krakowa, którzy mają cokolwiek 
do załatwienia w Nowej Hucie. Oddanie do użytku 
wschodniej obwodnicy miasta, w ciągu drogi S7 z Za-
kopanego do Warszawy, było bardziej oczekiwane niż 
przebudowa ul. Nowohuckiej.

Szczegóły na str. 7

S7 do Nowej Huty Skarby przeszłości

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach w wigilijną noc... A nad głowami kosmos...    
(Fot. Łukasz Hrenczarek, NASA/ESA - zdjęcie wykonane przez kosmiczny teleskop Hubble'a). Fotomontaż: Jarosław Jagła.

Cicha noc, święta noc...
Wigilijnych gwiazdek pod choinką,
spełnienia życzeń na Boże Narodzenie 
i na cały Nowy Rok 

- życzy redakcja „Wiadomości”
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Paweł Kubisztal, prezes Stowarzyszenia Podgorze.pl: 
Nasze życzenia są niestety niezmienne od lat…  1) Utworzenie 
Muzeum Podgórza, takiej arki, która ocali historię Podgórza 
dla przyszłych pokoleń. Powinno być zlokalizowane w starym 
Podgórzu, w ważnym, historycznym budynku (np. w daw-
nym składzie solnym przy ul. Na Zjeździe), jednak swoją 
działalnością powinno promieniować na cały prawobrzeżny 
Kraków. Potrzeba miejsca, które z jednej strony będzie słu-
żyć mieszkańcom, jako podstawa dla budowania tożsamo-
ści miejsca, przyczyniać się do rozwoju lokalnej społeczności 
oraz generować życie kulturalne dzielnicy. Z drugiej zaś strony 
powinno być dodatkową zachętą dla turystów, którzy coraz 
częściej przekraczają Wisłę i nie znajdują tutaj miejsca, które 
przybliża historię tej części Krakowa. Stałoby się częścią kwar-
tału kultury, wraz z Fabryką Schindlera, Apteką pod Orłem, 
MOCAKiem i powstającą Cricoteką. 2) Rozwiązanie umowy 
dzierżawy fortu św. Benedykta z Instytutem Sztuki i defini-
tywne wyrzucenie do kosza planów agresywnej nadbudowy, 
a następnie znalezienie  nowego gospodarza i nowej funkcji 
dla Fortu, na miarę miejsca, z szacunkiem dla dziedzictwa 
narodowego. 3) Potrzeba autentycznych konsultacji społecz-
nych i realnego wpływu mieszkańców na decyzje, które ich 
dotyczą. Wszak miasto ma być przyjazne przede wszystkim dla 
mieszkańców. 4) Życzmy sobie, żeby Podgórze było tak bliskie 
sercu nowych Radnych, jak jest bliskie naszemu.

Mira Kuś, członkini Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, 
mieszkanka Kurdwanowa: Zadaniem nowych władz powin-
no być:

1) przyspieszenie prac nad planem zagospodarowania prze-
strzennego Krakowa; 2) zmiana tzw. profilu turysty (obecnie 
Kraków jest nastawiony na pijącego Anglika) np. poprzez wy-
korzystanie atutów starego, historycznego miasta z wieloma 
zabytkami (nowe, nowoczesne muzeum oraz centrum nauki 
„Kopernik” w Warszawie mogą posłużyć za przykład);  3) wy-
korzystanie zaplecza akademickiego Krakowa i przyciągnię-
cie biznesu poprzez stworzenie możliwości stałej kooperacji 
pomiędzy biznesem a wyższymi uczelniami miasta; 4) pod-
jęcie racjonalnych kroków w celu zapobieżenia całkowitego 
zakorkowania miasta, które grozi nam za kilka lat (np. park 
and ride); 5) reorganizacja zasad działania rad dzielnic – 
budżety dzielnic powinny być zróżnicowane; 6) zwiększenie 
kompetencji rad dzielnic z wyłączeniem pewnych spraw, doty-
czących całego miasta (np. spalarnia śmieci), które powinny 
być prowadzone przez Radę Miasta, przy uwzględnieniu suge-
stii wypływających z dzielnic (w przeciwnym wypadku zgoda 
co do np. usytuowania niektórych obiektów nigdy nie będzie 
osiągalna); 7) obrona już istniejących na terenie Krakowa 
parków (Park Duchacki, Park Dębnicki, stary park na os. 
Dywizjonu 303, zabytkowa strzelnica i jej zielone okolice na 
Woli Justowskiej); 8) budowa żłobka i przedszkola na terenie 
mojego osiedla; 9) odbudowa i zagospodarowanie popadają-
cego w ruinę pięknego fortu w Rajsku; 10) dostęp do lekarza 
pierwszego kontaktu powinien być możliwy w dniu, w którym 
pacjent zgłasza się do przychodni.

Joanna Zientarska, mieszkanka Piasków Wielkich: 
Mieszkańcy pokładają nadzieję w nowym władzach miasta 

i oczekują pomocy w rozwiązaniu priorytetowych problemów, 
mianowicie:

1) Przebudowa ul. Cechowej i Łużyckiej. Te ulice wraz 
z chodnikami dla pieszych od dziesięcioleci nie są remonto-
wane i nie podsiadają kanalizacji burzowej. Równocześnie 
prosimy o zarządzenie i egzekwowanie ograniczenia pręd-
kości dla samochodów, które pędzą po zniszczonych na-

wierzchniach i robią szkodę przechodniom (zwłaszcza w cza-
sie deszczu). 2) Wiele ulic w Piaskach Wielkich nie posiada 
kanalizacji ściekowej – bardzo prosimy o pomoc w tej kwestii. 
3) Prosimy o modernizację infrastruktury przyrodniczo-rekre-
acyjnej w naszym rejonie oraz pomoc w rozpoczętej inwestycji 
obiektu sportowego dla KS „Orzeł” przy ul. Niebieskiej.

Do współpracy z władzami naszego miasta i dzielnicy chęt-
na i gotowa jest społeczność piaszczańska, a w szczególności 
Stowarzyszenie Miłośników Piasków Wielkich oraz Klub 
Sportowy „Orzeł”.

Magdalena Woźniak, nauczycielka, lat 25, Wola 
 Duchacka-Wschód: Od nowych radnych oczekuję utworze-
nia Parku Duchackiego oraz mądrego zagospodarowania 
przestrzennego,  placu zabaw dla dzieci, w ogóle w Krakowie 
jest za mało zieleni.

Ewa Drzewińska, kasjer zawodowy, 27 lat, Wola 
 Duchacka-Wschód: Chciałabym prosić, by Rada Miasta 
ponownie rozpatrzyła zgodę na budowanie nowych obiektów 
mieszkalnych przy ulicy Czarnogórskiej (w miejscu zburzo-
nego pawilonu), a zwłaszcza na zmianę przeprowadzenia 
drogi dojazdowej do tych bloków, a także przesunięcie poło-
żenia planowego śmietnika na miejsce bardziej oddalone od 
„starych” bloków. Chciałabym też prosić, by Rada Dzielnicy 
wystąpiła do Spółdzielni „Podgórze” o zgodę na obniżenie 
ceny wynajmu powierzchni pod bankomat PEKAO S.A. 
w nowych obiektach. Życzę wszystkim nowym włodarzom 
wytrwałości i cierpliwości w wypełnianiu powierzonym im 
zadań publicznych.

Jadwiga Ćwiklińska, mieszkanka Kurdwanowa: Na 
pewno przydałoby się zrobić przedłużenie ul. Bojki do przy-
stanku tramwajowego przy ul. Nowosądeckiej. Teraz są tam 
kamienie, a przydałby się chodnik, żeby ludzie mogli dojść do 
tramwaju. 

Mirosław Gubała, student z Prokocimia: Uważam, że 
w Krakowie trzeba zrobić więcej wybiegów dla psów, żeby były 
miejsca, gdzie można iść z psem na spacer. Powinno być także 
organizowanych więcej wystaw psów, obecnie jedna wystawa 
to zdecydowanie za mało.

Antoni Sroka, emeryt z os. Na Kozłówce: Podgórze ge-
neralnie jest zaniedbane, ale są dwie sprawy najważniejsze. 
Pierwsza to kwestia bezpieczeństwa. Straż Miejska zaniedbuje 
to osiedle, mimo że ma tu swoją siedzibę. Patrole widać jedy-
nie przed południem, potem na ulicach nie ma nikogo. Dru-
ga sprawa to zagospodarowanie potoku Drwinka pomiędzy 
naszym osiedlem a Piaskami. Są tam dwa cieki, do jednego 
z nich wpadają fekalia. Czasem woda jest kolorowa i okrop-
nie śmierdzi.

Stanisław Murzyn, prowadzi sklep spożywczy w Łagiew-
nikach: Przede wszystkim powinno poprawić się odśnieżanie 
zimą, także bocznych dróg. Potrzebna jest także promocja 
Krakowa dla turystów i trzeba rozwiązać problem korków na 
krakowskich ulicach.

Zbigniew Rozkrut, dyrektor Domu Kultury Spółdziel-
ni Mieszkaniowej „Nowy Bieżanów”: Potrzebne są obiek-
ty sportowe na osiedlach, takie jak wielofunkcyjne boiska, 
hale widowiskowo-sportowe i pływalnie. Teraz ta sfera jest 
zaniedbana przez bardzo złą inwestycję na stadionie Wisły. 
Młodzież nie ma gdzie uprawiać aktywności fizycznej, sal jest 
za mało, brakuje obiektów. Rada Miasta powinna zająć się 
przede wszystkim osiedlami.

Helena Jończy, pracuje w poligrafii i mieszka na  
os. Rżąka: Jeżeli chodzi o nasze osiedle, to radni powin-
ni zadbać o lepszy stan dróg, na przykład tutaj, u nas, na 
wjeździe do osiedla. W Krakowie powinno być także więcej 
parków, żeby można było wyjść na spacer, więcej alei space-
rowych dla pieszych. Zieleni mamy bardzo mało. Powinno 
być także więcej kładek przez Wisłę, dla pieszych i rowerzy-
stów. Powinna się poprawić komunikacja, bo przez remonty 
dróg ciężko jest gdziekolwiek się dostać Mamy nadzieję, że 
nie będzie już powodzi, ale radni powinni zadbać też o plan 
przeciwpowodziowy.

Dorota Dadej, Swoszowice (zastępca kierownika  sklepu): 
Od nowych władz samorządowych wymagam prawie cudu – 
spełnienia obietnic wyborczych…

Wypowiedzi zebrali: (MC, EĆ, Kaj)

Wśród wielu obietnic wyborczych najczęściej powtarza-
na była konieczność budowy szybkiej kolei aglomeracyjnej 
z wykorzystaniem infrastruktury PKP na terenie Kra-
kowa. To ma być pomysł na rozładowanie korków, które 
tworzą osoby dojeżdżające do pracy spoza Krakowa, np. 
z Wieliczki czy Myślenic.

Jednym z pomysłodawców jest obecny przewodniczący 
Sejmiku Małopolskiego Kazimierz Barczyk z Platformy 
Obywatelskiej. Nas najbardziej interesuje wykorzystanie 
infrastruktury kolejowej w Bieżanowie, Prokocimiu oraz 
Swoszowicach, Łagiewnikach i Bonarce.

Na mapce (z ulotki wyborczej) zaznaczono przystanki 
istniejące pełnym punktem, a przystanki do wybudowania 
pustym punktem.

Kazimierz Barczyk deklarował pozyskanie funduszy 
z Unii Europejskiej. – Codziennie 100 tys. samochodów 
z pracownikami wjeżdża do Krakowa korkując miasto – na-
pisał w swej ulotce Barczyk. – Należy szybko wykorzystać 
280 km torów kolejowych wokół Krakowa, z czego prawie 
120 km w samym Krakowie. Zbudujmy 100 przystanków 
SKM w Krakowie i okolicy dla nowoczesnych 200-osobowych 
szynobusów. Koszt uruchomienia Szybkiej Kolei Miejskiej jest 
prawie 50 razy mniejszy od budowy metra. Jako bezkolizyjna 
jest ona przy tym dwa razy szybsza od szybkiego tramwaju – 
napisano w ulotce. Pokazano przy tym przykład szynobusu, 

który już kursuje między lotniskiem w Balicach a Dworcem 
Głównym PKP. 

Kazimierz Barczyk, jeden z najbardziej zasłużonych 
dla Małopolski i Krakowa samorządowców liczył na to, że 
w wyborach prezydenckich zwycięży kandydat PO Stani-
sław Kracik. Tak się nie stało, ale partnerem do skutecz-
nych partnerskich rozmów na linii Sejmik Wojewódzki – 
PKP pozostają nowe-stare władze Krakowa. Czy się uda?

Z kolei zwycięski kandydat na prezydenta miasta prof. 
Jacek Majchrowski przed II turą wyborów rozesłał do 
mieszkańców list, w którym napisano m.in.:

Obiecuję Państwu w następnej kadencji:
l  Zakończymy budowę kanalizacji opadowej i sanitarnej. 

Zapewnimy wszystkim dostęp do miejskiego wodociągu.
l  Systematycznie będziemy poprawiać stan ulic. Do planu 

remontów w pierwszej kolejności będą wpisywane te ulice, 
które wskażą Państwo w drodze społecznych konsultacji.

l  Szczególnie chronione będą tereny zielone i cenne przyrod-
niczo.
 Tak więc wystarczy teraz pójść do Pana Prezydenta z li-

stą życzeń, które w naszej okolicy są znane mieszkańcom od 
lat, jak np. budowa kanalizacji w rejonie Piasków Wielkich, 
przebudowa i modernizacja ulic Cechowa i Łużycka oraz 
utworzenie na terenach podworskich Parku Duchackiego.

Oprac. (Kaj)

Wszystkim – a szczególnie mojej Rodzinie i Przyjaciołom – 
którzy pomogli w mojej skromnej, bo finansowanej wyłącznie 
ze środków własnych, kampanii wyborczej do Rady Miasta 
Krakowa – serdecznie dziękuję za pomoc.

Moim wyborcom, którzy bezpośrednio lub pośrednio po-
parli moją kandydaturę, a szczególnie mieszkańcom Piasków 
Wielkich - serdecznie dziękuję za oddane na mnie głosy – 
w sumie 570, co niestety nie wystarczyło, aby zdobyć mandat.

Wyrażam nadzieję, że pracę samorządową na szczeblu 
Rady Miasta dla Dzielnic IX, X i XI – będą realizowali z po-
wodzeniem wybrani przez Państwa radni.

Jarosław Kajdański

Podziękowanie

Szybka Kolej Aglomeracyjna i nie tylko
Tropem obietnic wyborczych

Sonda redakcyjna – lista życzeń

Czego Pani/Pan  
oczekuje od nowych 
władz samorządowych?



WIADOMOŚCI 3Nr 12  Grudzień 2010

Spokojnych świąt 
Bożego Narodzenia,

szczęśliwego Nowego Roku!
życzy

KANCELARIA PRAWNA
ADWOKACI  

I RADCOWIE PRAWNI
Kraków, ul. Borsucza 18(os. Cegielniania)

czynna pon. - pt. w godz. 9 - 19 
tel. 12 266 43 31, kom. 509 020 330

A jak to jest w ostoi demokracji, za jaką uważa się 
USA?  Czy samorząd amerykański też jest upolitycz-
niony (upartyjniony) i w jakim stopniu? Czy mu to wy-
chodzi na dobre, czy na złe? Może to jest taka norma, że 
partie polityczne chcą decydować o wszystkim. Twórca 
polskiej reformy samorządowej prof. Michał Kulesza 
twierdzi, że partie polityczne zawłaszczyły samorząd 
terytorialny, co nie pozwala na wytworzenie społeczeń-
stwa obywatelskiego...

O komentarz poprosiliśmy byłego mieszkańca Woli 
Duchackiej Piotra Kumelowskiego, który pracuje 
i mieszka z rodziną w Nowym Jorku:

Sądzę, że okresem najbardziej „demokratycznych” 
wyborów był pionierski czas lat 1776– ok. 1850. Zalud-
nienie było niewielkie, społeczeństwo jednolite, wysoko 
wykształcone, tryb życia uregulowany, niemal sielski (rol-
nictwo, handel, rzemiosło), partie polityczne praktycznie 
bez wpływu na życie codzienne. W tamtych warunkach, 
zbliżonych do szwajcarskiej demokracji bezpośredniej, 
niemal każdy mógł stawać w szranki. Ludzie znali się 
osobiście, był czas i miejsce „pod dębem” na spokojne 
dyskusje. Sytuacja zaczęła się szybko zmieniać z postępu-
jącą industrializacją, scenę polityczną przeorały krwawe 
lata Wojny Secesyjnej, z biegiem lat XIX w. napływ emi-
grantów „za chlebem” już spoza kręgu kultury anglosa-
skiej i szybka urbanizacja spowodowały zwiększenie dy-
stansu między „wyborcą” a „wybieranym”. Rola partii 
politycznych oraz gazet wzrosła. Kandydaci zupełnie 
niezależni mieli coraz większe trudności w byciu dostrze-
żonymi i wysłuchanymi. Imigrancki elektorat dużych 
miast, żyjący w biedzie i goniący za dolarem - często zu-
pełnie nie pojmował o co chodzi w tych całych wyborach. 
Dziś poparcie partyjne jest niezbędnym warunkiem suk-
cesu w większych ośrodkach: koszty kampanii, dotarcie 
do elektoratu, dominująca rola medialnego hałasu i pro-
mocji. Co więcej, lokalne wybory (Dem or Rep) są pro-
bierzem szerszych trendów, stąd obserwuje się uważnie 
zmiany na mapie wyborczej, wyciąga wnioski, przerzuca 
pieniądze, nasila działania tam, gdzie w przyszłości da się 
zyskać przewagę - jak na szachownicy. 

Powyższe ma miejsce w skali większych miast i stanów. 
Na poziomie zupełnie lokalnym, hen tam w niewielkich 
miejscowościach na rozległych przestrzeniach, niezależni 
kandydaci wciąż mają szanse - i są wybierani rutynowo. 

Mój skromny wniosek: sytuacja w Polsce wciąż nie jest 
jeszcze zła, tu właśnie nie zgodziłbym się z red. Michalkie-
wiczem o oligarchizacji i uszczelnianiu sceny politycznej 
nad Wisłą. Przeciwnie: jeszcze można wejść „z zewnątrz”, 
nawet w większych ośrodkach.

Piotr Kumelowski

Wszystkim Radnym wybranym przez naszych mieszkańców 
oraz Prezydentowi Krakowa składamy gratulacje i życzymy 
wytrwałej i owocnej pracy dla dobra naszej społeczności lo-
kalnej.

Redakcja „Wiadomości”

W niedzielę 21 listopada br. wybraliśmy radnych do 
samorządu wojewódzkiego i miejskiego. 5 grudnia, w II 
turze wybraliśmy ostatecznie prezydenta Krakowa, został 
nim ponowie prof. Jacek Majchrowski.

Wybory do krakowskich rad dzielnic odbędą się wyjąt-
kowo w innym terminie, bo dopiero 9 stycznia 2011 r.

SEJMIK MAŁOPOLSKI
Wybory do Sejmiku Ma-

łopolskiego wygrała po raz 
pierwszy od lat Platforma 
Obywatelska  33,82% (17 
mandatów), przed Prawem 
i Sprawiedliwością 31,69% 
(16 mandatów), Polskim 
Stronnictwem Ludowym 
10,32 % (4 mandaty), So-
juszem Lewicy Demokra-
tycznej 9,46% (2 mandaty) 

i Wspólnotą Małopolską Marka Nawary 6,12 % głosów 
(żadnego mandatu). 

Ostatecznie władzę w samorządzie wojewódzkim obję-
ła PO w koalicji z PSL. Na pierwszej sesji Sejmiku Woje-
wództwa Małopolskiego IV kadencji 39 radnych wybrało 
Prezydium Sejmiku i Zarząd. Marszałkiem Małopolski został 
Marek Sowa z PO, wicemarszałkami: Wojciech Kozak z PSL 
i Roman Ciepiela z PO, członkami Zarządu: Stanisław So-
rys z PSL i Witold Latusek z PO. Funkcję przewodniczącego 
Sejmiku objął Kazimierz Barczyk z PO, wiceprzewodniczącej 
Renata Godyń-Swędzioł z PiS.

Małopolska była podzielona na 6 okręgów, okręg numer 3 
tradycyjnie obejmował Kraków (miasto na prawach powia-
tu), gdzie do zdobycia było 8 mandatów, zyskali je kolejno 
(wg liczby głosów): Małgorzata Radwan-Ballada (PO) – 
28372, Krzysztof Tenerowicz (PiS) -  26371, Józef Lasso-
ta (PO) – 17055, Kazimierz Barczyk (PO) – 15040, Jagna 
Marczułajtis-Walczak (PO) – 13752, Grzegorz  Gondek 
(SLD) - 12578, Renata Godyń-Swędzioł (PiS) – 11637, 
Grzegorz Lipiec (PO) – 11539.

W okręgu krakowskim PO zdobyła 47,32%, PiS 27,02%, 
SLD 11,12%, PSL 2,33% głosów.

RADA MIASTA
Wybory do Rady Miasta 

Krakowa wygrała zdecy-
dowanie PO, zdobywając 
42,39%, PiS 26,94%, 
Komitet Jacka Majchrow-
skiego 14,66 %, SLD 7,7% 
głosów. Mandaty otrzyma-
li tylko przedstawiciele 3 
pierwszych ugrupowań. 

I tak na 43 mandaty PO 
ma 24 (w porównaniu z wy-
borami z 2006 r. zyskała 2 
więcej), PiS 12 (stracił 7), a 

Komitet Jacka Majchrowskiego 7 (zyskał 5 mandatów). Do 
Rady Miasta nie weszli przedstawiciele SLD. Przewodniczą-
cym Rady Miasta został wybrany Bogusław Kośmider z PO.

Kraków został podzielony na 7 okręgów, podział ten 
uchwałą Rady Miasta był inny niż w poprzednich wyborach 
(decyduje zmieniająca się liczba mieszkańców). 

Okręg numer 4
Obejmował 3 dzielnice: IX Łagiewniki-Borek Fałęcki, X 

Swoszowice i XI Podgórze Duchackie (czyli Kurdwanów, 
Piaski Wielkie, Wola Duchacka). Do zdobycia było 5 man-
datów (w poprzednich wyborach 8). Uzyskali je (wg liczby 
głosów): Bogusław Kośmider (PO) – 5331, informatyk, 
dyrektor Banku Ochrony Środowiska w Krakowie, radny 
miasta poprzednich kadencji; Ryszard Kapuściński (PiS) – 
3393, dziennikarz „Gazety Polskiej”; Adam Migdał (Komitet 
Wyborczy Jacka Majchrowskiego) – 2175, przedsiębiorca 
budowlany, były przewodniczący Rady Dzielnicy IX; Andże-
lika Wojciechowska (PO) – 1823, ekonomistka, pracuje w 
firmie budowlanej; Sławomir Ptaszkiewicz (PO) – 1072, ab-
solwent zarządzania na UJ, pracował w sztabie wyborczym 
Stanisława Kracika.

Okręg numer 5
Obejmował 2 dzielnice: XII Bieżanów-Prokocim i XIII 

Podgórze. Do zdobycia było 6 mandatów, które uzyskali 
(wg liczby głosów): Grażyna Fijałkowska (PO) – 4940, 
nauczycielka biologii i chemii, radna miasta i dzielnicy 
XII poprzednich kadencji; Krzysztof Durek (PiS) – 2807, 
jeden z założycieli ruchu związkowego w milicji na fali 
„Solidarności” w 1980 r., wyrzucony z pracy, wrócił do 
służby już w wolnej Polsce, uhonorowany Krzyżem Ofi-
cerskim Orderu Odrodzenia Polski; Katarzyna Pabian 
(PO) – 2500, absolwentka socjologii i stosunków między-

narodowych, rzeczniczka prasowa PO; Tadeusz Trzmiel 
(Komitet Wyborczy Jacka Majchrowskiego) – 1585, były 
wiceprezydent odpowiedzialny za inwestycje; Marcin 
Szymański (PiS) – 1181, skończył administrację publicz-
ną na wydziale prawa i administracji, pracuje jako radca 
handlowy w firmie o zasięgu globalnym, lider protestów 
przeciwko budowie spalarni odpadów w Krakowie; Woj-
ciech Wojtowicz (PO) – 1150, były prezes Kongregacji 
Kupieckiej.

PREZYDENT KRAKOWA
Wybory prezydenckie w Krakowie nie przyniosły rozstrzy-

gnięcia w I turze, gdyż żaden z kandydatów nie zdobył ponad 
50% głosów. Jacek Majchrowski (zawiesił swoje członko-
stwo w SLD i określa się jako niezależny, poparcia udzieli-
ło mu m.in. SLD i PSL) uzyskał w I turze 40,78% głosów, 
Stanisław Kracik (bezpartyjny popierany przez PO) 33,69%, 
Andrzej Duda (członek PiS) 22,38%, głosów. Na dalszych 
miejscach byli kolejno: Stanisław Żółtek, Piotr Boroń i Sta-
nisław Gniadek.

W II turze wyborów prezydenckich, które odbyły się 5 
grudnia zwyciężył (3 kadencja) dotychczasowy prezydent 
prof. Jacek Majchrowski, który uzyskał 59,53%, a woje-
woda Stanisław Kracik 40,47% głosów. Zatem zwycięstwo 
zdecydowane, bo różnicą aż 19% głosów. Majchrowskiego 
poparł elektorat kandydata PiS Andrzeja Dudy, po tym, jak 
ogłoszono, aby za wszelką cenę nie popierać kandydata PO 
Stanisława Kracika.

Zarówno Jacek Majchrowski, jak i Andrzej Duda kandy-
dowali także do Rady Miasta. Pierwszy z nich zdobył 3542 
głosy, a drugi rekordowo 6887 głosów, z tym, że Jacek Maj-
chrowski przekazał swój mandat radnego następnemu w 
kolejce, czyli Władysławowi Kosiniak-Kamyszowi.

W naszej części Podgórza, w II turze wyborów prezy-
denckich głosowano następująco: 

IX Łagiewniki-Borek Fałęcki: Majchrowski – 2334, 
Kracik - 1844 głosy; X Swoszowice: Majchrowski – 2731, 
Kracik - 2567 głosów; XI Podgórze Duchackie (czyli Kurd-
wanów, Piaski Wielkie, Wola Duchacka): Majchrowski – 
7767, Kracik - 5467 głosów.

RADY DZIELNIC
Wybory do krakowskich rad dzielnic odbędą się wyjąt-

kowo w innym terminie, bo dopiero 9 stycznia 2011 r. Za-
decydowała o tym poprzednia Rada Miasta, kierując się 
tym, aby te wybory odpolitycznić. 

Na to konto zakazano afiszowania się przynależnością 
partyjną, jednak wojewoda małopolski Stanisław Kracik 
dopatrzył się w tym niezgodności z obowiązującym Statu-
tem Dzielnic pod pretekstem konieczności przeprowadzenia 
konsultacji z samymi radnymi dzielnic, jak i mieszkańcami. 
Zatem partyjność do dzielnic wróciła.

Przeciwnicy uchwały przesuwającej wybory na 9 stycz-
nia obawiają się niskiej frekwencji i uważają, że to jest krok 
w kierunku likwidacji dzielnic. Jako zwolennika takiej opcji 
przedstawiano prezydenta Majchrowskiego, gdy tymcza-
sem jego kontrkandydaci, z Andrzejem Dudą i Stanisławem 
Kracikiem na czele głosili zgodnie zwiększenie kompetencji 
i uprawnień jednostek pomocniczych Rady Miasta, jakimi 
są dzielnice.

Wybory do rad samorządu terytorialnego wszelkiego 
szczebla oraz wybory prezydentów, burmistrzów i wójtów 
ogłasza i organizuje rząd poprzez Państwową Komisję Wy-
borczą. Odbywają się one według ordynacji proporcjonalnie-
większościowej. Bezpośrednie i większościowe są wybory 
prezydenta miasta.

Tymczasem wybory do rad dzielnic, jako wewnętrzne, 
organizuje Gmina Kraków. Są to wybory większościowe, 
odbywają się w okręgach jednomandatowych.

* * *
W ustabilizowanych demokracjach obowiązuje taki 

model ordynacji wyborczej, że wygrywa osoba, która 
zdobędzie poparcie największej liczby wyborców. Par-
tie nadal mogłyby wystawiać swoich kandydatów, ale 
muszą to być ludzie zasłużeni dla społeczności lokalnej, 
a nie dla partii. Tymczasem samorządy lokalne, od naj-
niższego szczebla, służą partiom do kreowania swoich 
liderów, którzy bardziej są zainteresowani swoją karie-
rą, problemami i podziałami politycznymi niż sprawami 
lokalnymi. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej od 
lat przestrzega przed coraz bardziej postępującym upo-
litycznieniem i upartyjnieniem polskich samorządów. 
Ostatnie wybory pokazują jednak, że następuje w Polsce 
odwrót od partyjniactwa, wybory wygrywa coraz więcej 
kandydatów niezależnych, szczególnie tam, gdzie są one 
bezpośrednie; dotyczy to wyborów na prezydentów, bur-
mistrzów i wójtów.

Samorząd VI kadencji 2010 - 2014

Z amerykańskiej perspektywy
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Z okazji świąt Bożego Narodzenia
życzymy 

Mieszkańcom Nowego Prokocimia
dostatku i radości przy wigilijnych stołach

ciepłych i serdecznych chwil 
w gronie rodziny i przyjaciół

oraz szampańskiego sylwestra
i wszelkiej pomyślności  
w Nowym 2011 Roku

Rada Nadzorcza,  
Zarząd oraz Pracownicy

Spółdzielni Mieszkaniowej  
„Nowy Prokocim”

Zdrowych i spokojnych
świąt Bożego Narodzenia

oraz pomyślności
w nadchodzącym 2011 roku!

dla Mieszkańców
SM „Kurdwanów Nowy”  

w Krakowie

życzą 
Rada Nadzorcza, Zarząd

oraz Pracownicy Spółdzielni

Spokojnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności w Nowym 2011 Roku

dla Mieszkańców
Spółdzielni Mieszkaniowej  

„Nowy Bieżanów”
życzą

Rada Nadzorcza, Zarząd
oraz Pracownicy Spółdzielni

❑  Podejmę opiekę nad starszą osobą, 
chałupnictwo, posprzątam – 511 416 168

❑  Posprzątam, umyję okna, opieka nad 
dzieckiem - tel. 798 847 106

❑  Sprzedam 10 książek dla młodzieży 
(twarda oprawa – encyklopedie) 100 zł  
– 511 416 168

❑  Sprzedam 11 książek dla dzieci 
gimnazjalnych (encyklopedie 
w obrazkach, twarda oprawa, biologia, 
fizyka) – 511 416 168

❑  Syntezator, fortepian lekcje indywidualne 
– 502 921 465

❑  Sprzedam lewe przednie drzwi do nissan 
micra – 506 357 497

❑  Sprzedam używane biurko w b. dobrym 
stanie, cena 50 zł – 508 764 054

❑  Sprzedam meble w b. dobrym stanie, 
tanio – 511 685 594

❑  Atrakcyjna działka budowlana, 
wz, 11 a, Wola Duchacka, sprzedam  
– 506 357 497

Ogłoszeniadrobne
e-mail: wiadomosci.krakow@wp.pl

Pod takim hasłem 24 listopada br. odbyła się uro-
czysta Gala z okazji XXV-lecia istnienia Szkoły Podsta-
wowej nr 90, dzisiaj Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
Integracyjnych nr 7, przy ul. Czarnogórskiej 14 na 
Woli Duchackiej. 

Obchody rozpoczęły się uroczystym wniesieniem 
sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu narodowego. 
Następnie dyrektor, mgr Artur Ławrowski, powitał 
gości specjalnych: Prezydenta Krakowa prof. Jacka 
Majchrowskiego, wiceprezydenta Związku Polskich 
Kawalerów Maltańskich Krzysztofa Moczurada, wi-
zytatora kuratorium oświaty Marcina Miłkowskiego, 
wicedyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta 
Krakowa Annę Korfel-Jasińską, zastępcę komendan-
ta Straży Miejskiej Jarosława Gądka oraz wszystkich 
pozostałych gości: dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół, 
poprzednich dyrektorów placówki: mgr-a Antoniego 
Konopkę i mgr-a Krystynę Zawadzką oraz nauczycieli, 
rodziców i uczniów. 

 – Troszczymy się o to, żeby każdy rok zapisywał się w 
kalendarzu jakimiś sukcesami – mówił dyrektor Ław-
rowski. – Dbamy o modernizację szkoły. Uświadamiamy 
sobie codziennie, że pracujemy dla przyszłych pokoleń. 
Wiemy, że jutro zaczyna się dziś.

Następnie głos zabrał prezydent Jacek Majchrowski, 

który podziękował za zaproszenie na uroczystość i po-
wiedział, że Zespół Szkół nr 7 jest szkołą wyjątkową ze 
względu na bardzo ważną ideę integracji. Szkoła prze-
szła dużo zmian, żeby sprostać nowym wyzwaniom.  
– Pracuje tu wykwalifikowana kadra, eksperci potrafiący 
pracować z każdą młodzieżą – mówił prezydent. – Rów-
nież młodzież jest wyjątkowa. Postawienie na sport, na 
działalność ruchową to bardzo ważny punkt. Placówki 
tego typu promują Kraków, za co Wam bardzo serdecz-
nie dziękuję. 

Jako kolejny wystąpił Marcin Miłkowski, który 
przekazał w imieniu kuratora małopolskiego życzenia 
dla Jubilatki, nauczycieli i uczniów. Uroczystość stała 
się okazją do wyróżnienia zasłużonych pracowników 
Medalami Komisji Edukacji Narodowej, otrzymały je 
nauczycielki Anna Chmiela i Halina Iskra. Do przyby-
łych gości przemówił także Krzysztof Moczurad. Od 
2008 r. Zespół Szkół nr 7 nosi imię Polskich Kawa-
lerów Maltańskich. – Ta szkoła integracyjna powstała 
po to, żeby młodzież zdobywała tu nie tylko wiedzę, ale 
także inne wartości – powiedział pan Moczurad. – Ka-
deci, którzy przechodzą szkolenie z pierwszej pomocy 
medycznej i zasilają Maltańską Służbę Medyczną, są dla 
nas niezwykle cenni. 

Pierwszą część uroczystości zakończył Michał Ko-
ściuszko, absolwent szkoły i wybitny sportowiec rajdo-

wy, który opowie-
dział o ważnej w 
sporcie i w życiu 
zasadzie fair play. 
– Drugie miejsce 
zdobyte fair play 
smakuje lepiej, niż 
pierwsze zdobyte 
nieuczciwie – prze-
konywał rajdo-
wiec, opowiadając 
przykład ze swojej 
kariery. 

W drugiej części 
Gali absolwenci i uczniowie przedstawili program arty-
styczny. Wystąpił szkolny chór prowadzony przez mgr 
Marię Mazur oraz dzieci z kółka teatralnego. Można 
było zobaczyć pokaz judo oraz obejrzeć mini-koncert 
w wykonaniu utalentowanych uczniów szkoły. Goście 
usłyszeli także etniczną muzykę – na afrykańskich 
bębnach zagrała grupa KarWila. Imprezie towarzyszy-
ły wystawy prac plastycznych uczniów i absolwentów 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 
7, w tym także wystawa obrazów uzdolnionej malarki i 
wychowanki szkoły, Marzeny Szurek. 

(MC)
Zdjęcia: z archiwum szkoły 

– prace zespołowe uczniów wykonane
 z okazji nadania szkole imienia 

Polskich Kawalerów Maltańskich

Jutro zaczyna się dziś
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Przy ul. Józefińskiej znajduje się maleńka pracow-
nia witrażowa, w której MAREK IGNASZAK tworzy 
ze szkła i metalu fantazyjne figurki – podświetlone 
ciepłym światłem świec sprawiają niesamowite wra-
żenie. Najwięcej jest aniołów, których kolekcjono-
wanie jest jedną z największych pasji pana Marka. 
Kolejną wielką pasją jest jazda na rolkach, którą 
propaguje w Krakowie – jest pomysłodawcą i współ-
organizatorem corocznych zawodów „Nie tylko dla 
orłów”.

Witraże, anioły i butelki…
Marek Ignaszak swoją przygodę z Krakowem roz-

począł 17 lat temu, kiedy to przeprowadził się tu z 
Warszawy. Sam 
pochodzi z Gro-
dziska Mazo-
wieckiego. – Mia-
łem w Krakowie 
zabawić jedynie 
kilka dni, aby po-
móc w otwarciu 
filii jednej z war-
szawskich firm, 
jednak atmosfera 
tego miasta tak 
mnie oczarowała, 
że postanowiłem 
zostać – mówi 
artysta. W tym 
czasie pracował 
w wielu firmach, 
jednak nigdzie nie mógł odnaleźć swojego miejsca, 
postanowił więc zadbać o siebie sam.

W wynajętym mieszkaniu, na poddaszu zaczął robić 
aniołki techniką witrażową. – Nie miałem w tej dziedzi-
nie specjalnego przygotowania. Przyglądałem się trochę 
szklarzom, czytałem książki na ten temat, ale raczej sam 
uczyłem się wszystkiego metodą prób i błędów. Moje fi-

gurki były trochę nieporadne, a wzornictwo ubogie, jed-
nak nie zrażałem się tym. 

Teraz pan Marek już wie, jak zestawiać ze sobą ma-
teriały, jak je zdobić itp. Wypracował też swój orygi-
nalny styl. – Przeważnie łączenia w witrażach tego typu 
są koloru cyny, moje są miedziane – tłumaczy podgórski 
witrażysta.

Obecnie wiele osób kupuje anioły pana Marka, ale 
w jego kolekcji jest jeden szczególny, który nie jest na 
sprzedaż. – Pamiętam, jak w nocy przyśnił mi się wzór 
nowego anioła. Wstałem o 4 nad ranem, żeby go nie za-
pomnieć i przerysowałem na kartkę, by zrobić szablon. To 
jest jak dotąd mój najbardziej udany anioł. 

Marek Ignaszak zajmował się również malowaniem 
na szkle farba-
mi witrażowy-
mi. – Wychodziły 
mi bardzo ładne 
świeczniki i wazo-
ny, jednak posta-
nowiłem skupić 
się na zwiększe-
niu ilości wzorów 
moich witraży. 
Oprócz aniołów 
mam sporo za-
mówień na zwie-
rzątka takie, jak 
konie, psy, motyle 
itp. Zdarzają się 
również witraże 
do okien. 

Innym ciekawym pomysłem artysty jest wykorzysty-
wanie starych szklanych butelek na oryginalne, zdo-
bione lampiony. – Zainstalowane w nich świece tworzą 
niepowtarzalny klimat, który jest typowy dla Krakowa.

Rolki dla każdego
Drugą pasją Marka Ignaszaka jest jazda na rolkach. 

Pomimo swoich 59 lat bierze udział w zawodach rol-
karskich i potrafi bez problemu przejechać dystans 100 
km w 4 godz. i 35 min., co potwierdził na zawodach 
w Niemczech. Jest też pomysłodawcą oraz jednym z 
organizatorów „Nie tylko dla orłów” – zawodów dla 
rolkarzy, które odbywają się od 4 lat w Krakowie. Za-
wodnicy ścigają się wokół Błoń na dystansie 70 km, 
czyli przejeżdżają 20 okrążeń. Są też inne dystanse do 
pokonania m.in. wyścig na 3,5 km tyłem. W pierwszej 
edycji brało udział ok. 20 osób, ale za to z całej Polski. 
Na tegoroczny wyścig stawiło się już ok. 300 rolkarzy.

– Nie jestem może już młodzieniaszkiem. Na pewno 
nie mogę konkurować z dużo młodszymi zawodnikami, 
ale trzeba rozwijać swoje pasje, tej możliwości wszystkim 
życzę – mówi z uśmiechem pan Marek, pochylając się 
nad kolejnym witrażowym aniołem.

ElżbiEta Ćwik

Fot. Łukasz Hrenczarek

Czem prędzej się wybierajcie, 
do Betlejem pospieszajcie, 

przywitać Pana.

Nie siedź w domu. Ubierz się 
ciepło i przyjdź śpiewać pełnym 
głosem. Jak co roku, w drugą 
niedzielę stycznia, zapraszamy na 

wspólne kolędowanie. Nie trzeba martwić się, że ciem-
no, że z głowy uleciały słowa, że głodno. Każdy uczest-
nik otrzyma śpiewnik, świecę i coś na osłodę. 

Może odwiedzi nas chór, który pomoże w śpiewie? 
Może niespodziewanie zjawią się kolędnicy? Może… 
ale najlepiej sprawdzić to samemu. Dla tych, którzy wy-
trwają do końca, znajdzie się gorący żurek, serwowany 
przez restaurację Cezare. 

Na Rynek Podgórski, 
w niedzielę 9 stycznia 2011 roku 

o godzinie 17.30 
zapraszają: 

Stowarzyszenie PODGORZE.PL 
i Parafia Świętego Józefa

Fot. (Kaj)

V Podgórskie Kolędowanie

Anioły zamieszkały w Podgórzu
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27 listopada Miejski 
Zarząd Polskiego Czerwo-
nego Krzyża zorganizował 
uroczystą akademię Ru-
chu Honorowego Krwio-
dawstwa, podczas której 
wręczano odznaczenia 
najbardziej zasłużonym 
działaczom. Medal Hono-
ris Gratia otrzymał znany 
społecznik z Piasków No-

wych Michał Święć, laureat m.in. plebiscytu „Gazety Kra-
kowskiej” na Człowieka Roku 1997. Również teraz uhono-
rowany za wrażliwość i otwarcie na ludzkie problemy, za 
pomoc wielodzietnym rodzinom i osobom niepełnospraw-
nym. Gratulujemy!

Pod koniec kadencji przyszła odpowiedź z Wydziału Ar-
chitektury UMK na pismo Rady Dzielnicy XI z załączoną 
do niego uchwałą wnioskującą o cofnięcie zgody na budowę 
os. Pod Dębami przy ul. Białoruskiej, w sąsiedztwie plano-
wanego Parku Duchackiego (pisaliśmy o tym w listopado-
wym nr. „Wiadomości”).

Odpowiedź ta to ze strony Urzędu protekcjonalne pod-
sumowanie walki całej społeczności lokalnej o utworzenie 
parku gminnego na terenach podworskich, gdzie przyto-
czono wszystkie przytłaczające argumenty – tzn. 6 obowią-
zujących wuzetek (warunki zabudowy i zagospodarowania 
terenu) i 2 w trakcie procedowania. Wszystkie otaczają 
Park coraz szczelniejszym kordonem zabudowy, a jako że 
jest to teren o walorach przyrodniczo-krajobrazowych, po-
średnio przyczyniają się one do jego degradacji.

Wśród wuzetek wymieniono i tę, która dotyczy os. Pod 
Dębami. W podsumowaniu pisma podano, że „W każdym 
procedowanym przez tutejszy Urząd postępowaniu (...) 
zwracano się (...) o opinie do Rady Dzielnicy” - co reguluje 
zarządzenie Prezydenta Miasta z 30.04.2007 r. Tymczasem 
w przypadku os. Pod Dębami zwrócono się do Rady Dziel-
nicy tylko wówczas, gdy procedowano niższą zabudowę, na 
którą także wydano opinię negatywną, a gdy podniesiono 
zabudowę do bloków 11-piętrowych - o opinię nie zwróco-
no się już wcale. Nie było zatem żadnych konsultacyjnych 
spotkań z inwestorem, na które powołano się w cytowanej 
odpowiedzi. Powstaje pytanie, czy Rada Dzielnicy jako po-
zbawiona osobowości prawnej może zwrócić się... przeciw-
ko Urzędowi Miasta o złamanie przepisów?

W piśmie podano także, że negatywna opinia Rady 
Dzielnicy nie stanowi podstawy do wydania decyzji od-
mownej. Słowem nie znaleziono (nie umiano znaleźć) żad-
nych podstaw do tego, aby nie wydać zgody na budowę, 
nawet gdyby trzeba było bronić takiej decyzji przed sądem 
administracyjnym. Na wokandzie po stronie magistratu 
stanęłaby wówczas cała społeczność Parku Duchackiego, 
ze stowarzyszeniami ekologicznymi i lokalnymi, licznymi 
autorytetami naukowymi, wszystkimi radnymi, nawet po-
słami, którzy wsparli wieloletnią walkę o Park, i mieszkań-
cami, których reprezentuje Rada Dzielnicy. Przykład To-
warzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody, które jak tylko się 
da własnymi, skromnymi, społecznymi środkami zaskarża 
niekorzystne dla mieszkańców decyzje urzędników, poka-
zuje, że można wybronić przed sądem wiele spraw, jeśli się 
chce i ma do tego kompetentnych ludzi. 

Warto przypomnieć, że gdy Wydział Architektury i 
Urbanistyki wydaje zgody na zabudowę (nie mając innego 
formalnego wyjścia), to dwa inne magistrackie wydziały – 
Kształtowania Środowiska i Skarbu – pracują nad powsta-
niem Parku Duchackiego, pracują jednak mniej efektyw-
nie. Procedura wydawania wuzetek też podlega dyskusji, 
bo dlaczego nie odbywa się to transparentnie, w sposób 
jawny, dostępny publicznie (np. na stronach magistrac-
kich). Chodzi o to, aby informować w trakcie wszczętych 

postępowań w sprawie ustalenia warunków zabudowy, a 
nie po ich zakończeniu.

Pytanie: czy władza samorządowa ma bronić woli miesz-
kańców i wypracowanej (gdzie ona jest? w portfelach in-
westorów?) wizji naszego miasta i najbliższej okolicy, czy 
purystycznie trzymać się przepisów, szczególnie wtedy, gdy 
korzystającym na tym jest kolejny inwestor? Urząd poucza 
radnych, że czeka tylko na argumenty, aby nie wydać zgo-
dy, ale sam takich argumentów nie wytwarza, a wręcz staje 
im na przeszkodzie.

Na zakończenie pisma z Wydziału Architektury życzli-
wie uświadomiono radnych dzielnicy, że jednym ze sposo-
bów na ochronę terenu wartościowego pod względem przy-
rodniczym jest (uwaga!) uchwalenie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Czyli zawrócono całą 
sprawę Parku Duchackiego do punktu wyjścia sprzed lat, 
gdy kierowano (poparte przez kogo tylko się dało) wnioski 
do Biura Planowania Przestrzennego UMK o sporządze-
nie takiego planu. Wówczas udzielono końcowej odpowie-
dzi, że nie można robić planów tam, gdzie już są wydane 
wuzetki. I tak koło się zamyka – ze szkodą dla miasta, jego 
piękna, historii i mieszkańców.

Wypada życzyć nowej Radzie Miasta i przyszłej Radzie 
Dzielnicy, aby dalej prowadziły sprawę Parku Duchackie-
go z większym powodzeniem niż dotychczas, ze skutkiem 
wciąż oczekiwanym przez społeczność lokalną. Trzeba za-
apelować o to, aby w budżecie miasta na rok 2011 znalazł 
się zapis o wykupie terenu pod Park Duchacki (zostało 
ok. 3 ha), na podstawie umowy, jaka (trzeba mieć nadzie-
ję) zostanie zawarta między Pełnomocnikiem rodziny pp. 
Bemów a władzami miasta o wykupie części terenów pod-
worskich pod park gminny. 

Jarosław kaJdański 
foto: Feliks Woźniak

(więcej na stronie Parku Duchackiego na Facebooku)

W ciągu tygodnia, w dniach 17 – 25 listopada, ponad 500 
mieszkańców dzielnic IX (Łagiewniki – Borek Fałęcki), 
X (Swoszowice) i XI (Podgórze Duchackie) skorzystało z 
porad lekarzy specjalistów Szpitala św. Rafała w ramach 
współpracy tej placówki z Urzędem Miasta  – poinformował 
rzecznik prasowy Prezydenta Krakowa. Jako że działo się 
to w okresie kampanii wyborczej akcję przedłużono nawet 
do 5 grudnia.

Podpisanie porozumienia między Gminą Kraków a dy-
rekcją Szpitala przy ul. Bochenka miało charakter pilotażo-
wy. Chodziło o to, aby sprawdzić, jakie jest zapotrzebowanie 
mieszkańców Podgórza na ambulatoryjną opiekę specjali-
styczną. Nie było zaskoczeniem, że sondaż podał, że zapo-
trzebowanie jest duże. W związku z tym prezydent prof. Ja-
cek Majchrowski (również w okresie kampanii wyborczej) 
ogłosił, że „w przyszłym roku Miasto Kraków sfinansuje 
zapewnienie pomocy lekarskiej mieszkańcom południowe-
go rejonu miasta, pomimo tego, że jest to konstytucyjnym 
obowiązkiem państwa, a nie gminy”. W tym celu ma zostać 
ogłoszony konkurs na usługi medyczne dla Podgórza.

W grudniu metropolita krakowski ks. kardynał Stanisław 
Dziwisz poświęcił kaplicę w Szpitalu św. Rafała i odprawił w 
niej mszę św. w intencji chorych i personelu. W uroczystości 
wzięły także udział władze spółki Scanmed. Do nowej ka-
plicy kardynał przekazał obraz św. Faustyny. Ze szpitalem 
współpracują także m.in. duchowni wyznań ewangelickiego 
i prawosławnego – poinformował rzecznik szpitala.

Oprac: (Kaj)

l Zima powitała nas (jak zwykle) ostro i bez pardonu. Ale 
są tacy, którzy nawet w mieście mają na nią wypróbowane 
sposoby – po os. Piaski Nowe można przemieszczać się na 
biegówkach.
l „O lepsze mosty w 
przyszłość” będzie wal-
czyła kandydatka PO 
do Rady Miasta, która 
zdobyła mandat z ostat-
niego miejsca na liście. 
Będzie przyszłość, będą 
mosty, to może będą 
także wszystkie krakow-
skie garaże wytapetowane wizerunkiem nowej radnej?

l Już wbito pierwszą 
łopatę pod budowę 
krytego basenu przy ul. 
Kurczaba w Prokoci-
miu, ale efektów rozpo-
częcia prac nie widać. 
Na tablicy informacyj-
nej napisano o rozpo-
częciu prac 10 listopada 

br. i zakończeniu 30 marca 2012 r. Może przewidziano uro-
czyste wbijanie pierwszych łopat co kwartał?
l Przed przychodnią przy ul. 
Heleny na Bieżanowie jest 
parking, a w tym parkingu 
dziury, w które wpadają i sa-
mochody, i piesi. Zamiast o 
bezpieczeństwie, ktoś „pomy-
ślał” o robocie dla mechani-
ków samochodowych i reha-
bilitantów. 
l Jak zwykle prywatni wła-
ściciele pod czujnym okiem 
Straży Miejskiej stają na wy-
sokości zadania, aby odśnie-

żyć chodniki dla pieszych. 
Gminna część chodników 
będzie odśnieżona, jeśli 
się tylko da (a nie da się z 
braku pieniędzy). Gdzie 
tu równość wobec prawa? 
Na zdjęciu przykład z ul. 
Łużyckiej w Piaskach Wiel-
kich.

Przysyłajcie nam  
swoje sygnały i zdjęcia: 
wiadomosci.krakow@

wp.pl

W dniu 16 listopada 2010 r. zaginęła mieszkanka  
Kurdwanowa z ul. Bojki (nowo wybudowany blok) 

MAŁGORZATA SZABATOWSKA.
Ma 31 lat, 160 cm wzrostu i niebieskie oczy. 
Znaki szczególne: blizna nad lewym okiem. 

W dniu zaginięcia była ubrana w: czarny zapinany sweter, 
krótką jasno-szarą spódnicę, czarne rajstopy i czarne 

okrągłe kolczyki. 
Miała przy sobie czarną torebkę Wittchen.  
Po raz ostatni była widziana ok. godz. 17. 
Następnego dnia nie pojawiła się w pracy,  

co bardzo zaniepokoiło współpracowników. 
Ok. godz. 9 sprawdzono mieszkanie zaginionej. 

Nie było jej w domu. Płaszcz i buty, w których była widzia-
na poprzedniego dnia, zostały w domu. Ktokolwiek wie  

o jej losie, proszony jest o kontakt z ITAKĄ: 
Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych 

pod całodobowymi numerami: 

801 24 70 70 oraz 22 654 70 70 lub 997.

Honoris Gratia  
dla Michała Święcia. 

Sygnały

Pytania na koniec kadencji

Park Duchacki: bez planu ani rusz

Przez tydzień łatwiej 
do specjalistyZAgINęłA
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O wciąż zatłoczonej ulicy Nowohuckiej możemy zapo-
mnieć. Od połowy listopada, chcąc się dostać z południo-
wej części Krakowa do Nowej Huty, można skorzystać z 
pierwszego odcinka wschodniej obwodnicy miasta i nowej 
ulicy Śliwiaka, którymi szybko dotrzemy w rejon Rybitw, 
skąd już blisko ulicy Półłanki, przez most Wandy do ulicy 
Klasztornej.

Na tę inwestycję czekali wszyscy mieszkańcy południo-
wych dzielnic Krakowa, którzy mają cokolwiek do załatwie-
nia w Nowej Hucie. Przedzieranie się przez tory kolejowe 
na Bieżanowie lub ul. Nowohucką, było istną drogą przez 
mękę – nieustanne korki i nierówności, strata czasu i ner-
wów. Narzekali też ci, którzy musieli dotrzeć do Płaszowa 
czy na Rybitwy – tereny z wielką liczbą firm, ale wąskimi 
drogami dojazdowymi. Dlatego oddanie do użytku wschod-
niej obwodnicy miasta, w ciągu drogi S7 z Zakopanego do 
Warszawy, było bardziej oczekiwane niż przebudowa ul. 
Nowohuckiej.

Długa estakada
Zakres inwestycji obejmował: budowę dwujezdniowej 

drogi o parametrach ekspresowej na długości 2,7 km, bu-
dowę 6 obiektów mostowych, budowę węzła Bieżanów, bu-
dowę dróg dojazdowych o długości ok. 1,8 km i ekranów 
akustycznych (w sumie na odcinku ok. 1,6 km). Najdłuż-
szym obiektem mostowym jest prawie 260-metrowa esta-
kada wieloprzęsłowa (szerokość całkowita ponad 40 m), 
która przebiega nad ul. Zarzyckiego, linią kolejową i rzeką 
Serafą. W ramach inwestycji powstał także most nad rzeką 
Drwiną o długości 83,2 m.

Budowa była realizowana w bardzo trudnych warunkach 

geologicznych. Okazało się, że na terenach budowanej tra-
sy S7 występują tzw. grunty słabonośne, wymagające wy-
miany, co było szczególnie uciążliwe przy budowie obiek-
tów mostowych. Dlatego wspomniana estakada została 
posadowiona na palach wielkośrednicowych, które sięgają 
nawet do 13 m w głąb ziemi.

Pogoda również nie rozpieszczała drogowców. Tego-
roczne intensywne opady deszczu i spowodowana nimi 
powódź mocno utrudniły prace. Niepozorna na co dzień 
rzeka Serafa szeroko rozlała swe wody na teren budowy. 
Jako że opady były systematyczne, poziom wody nie opadał 
i część robót ziemnych trzeba było wykonać ponownie.

W trakcie budowy mieszkańcy ul. Zarzyckiego skarżyli 
się na uciążliwości związane z ruchem pojazdów budowy. 
Narzekali na błoto i duży ruch. Zarząd Infrastruktury Ko-
munalnej i Transportu wyegzekwował od wykonawcy prac 
oczyszczenie nawierzchni z błota, wyrównanie poboczy, 
przywrócenie ulicy do stanu poprzedniego.

Otwarcie na świat
Integralną częścią budowy S7 (finansowanej z budżetu 

państwa) była modernizacja ciągu ulic Lipska – Surzyc-
kiego – Botewa połączona z wybudowaniem ul. Śliwiaka, 
która doprowadza do wschodniej obwodnicy (tę część prac 
finansowało miasto). Ulica Lipska została wzmocniona i 
wyremontowana. Dalej powstała nowa jezdnia północna, 
przebudowano 6 dużych skrzyżowań (w tym trudne dotąd do 
pokonania zetknięcie się ulic Półłanki, Surzyckiego i Botewa 
przy placu targowym Rybitwy), wybudowano niemal 10 km 
kanalizacji deszczowej i 700 m zupełnie nowej ul. Śliwiaka. 
Do tego chodniki, ścieżki rowerowe, niezbędna infrastruk-
tura. Dwa pasy ruchu w każdym kierunku plus pas awaryj-
ny, „zielona fala” na skrzyżowaniach sprawią, że Płaszów i 
Rybitwy wreszcie przestaną być odcięte od świata, co da z 
pewnością impuls do dalszego rozwoju tej części miasta.

Można też się spodziewać szybszego rozwoju budow-
nictwa mieszkaniowego w okolicy. Wraz z uruchomieniem 
ciągu drogowego oddano bowiem do użytku nową linię 
tramwajową, która od Ronda Grzegórzeckiego dociera do 
pętli Mały Płaszów.

Nowy ciąg komunikacyjny i odcinek S7 zostały przeka-
zane kierowcom w połowie listopada, tuż przed wyborami 
samorządowymi. Jezdnie były już gotowe, ale w wielu miej-
scach trwały jeszcze prace przy chodnikach, infrastruktu-
rze, porządkowano teren.

(Dul)
Mapka: Generalna Dyrekcja  
Dróg Krajowych i Autostrad

Co roku w Polsce na białaczkę zapada ok. 400 dzieci. Dla 
wielu z nich jedyną szansą jest przeszczep szpiku kostnego. 
Na taką szansę czekają również pacjenci Kliniki Hemato-
logii i Onkologii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego 
(USD) w Krakowie.

Pracowania Typowania Tkankowego w USD w Krako-
wie prowadzi badania osób chętnych do zostania dawcą 
szpiku kostnego. Dawcą może zostać każdy zdrowy czło-
wiek pomiędzy 18 a 50 rokiem życia. Wystarczy oddać 5 ml 
krwi. Nie trzeba być na czczo, nie trzeba się rejestrować. 
Wystarczy wejść do punktu pobrań krwi (poziom -1 budy-
nek CALD) i zgłosić pielęgniarce chęć zostania dawcą. Po 
wypełnieniu ankiety dotyczącej stanu zdrowia i badaniu le-
karskim (które również odbywa się w USD), oddana krew 
jest przesyłana do dalszej analizy. Po oznaczeniu tzw. anty-
genów HLA, dawca zostaje wpisany do Centralnego Reje-
stru Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i 
Krwi Pępowinowej (CRNPDSiKP). Nieustanna rozbudo-
wa Rejestru, dodawanie do niego kolejnych potencjalnych 
dawców, zwiększa prawdopodobieństwo szybkiego doboru 
zgodnego antygenowo dawcy i biorcy, co umożliwi wykona-
nie przeszczepu ratującego zdrowie, a na ogół wręcz życie 
biorcy.

Zdecydowani na oddanie krwi i wpisanie swojej osoby 
do Rejestru mogą zgłaszać się od poniedziałku do piątku 
w godz. 8-14 do punktu pobrań krwi (poziom - 1, budynek 
CALD) w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krako-
wie (ul. Wielicka 265).

Szczegółowe informacje dotyczące procedury wpisania 
do Rejestru znajdują się na stronie internetowej Minister-
stwa Zdrowia: http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?m-
r=m12&ms=716&ml=pl&mi=716&mx=0&ma=14150 

HOROSKOP DLA POLSKI NA ROK 2011. Nie 
trzeba być astrologiem, aby przewidzieć bieg wydarzeń. 
Wszystko zmierza do tego, że powstanie w końcu długo 
wyczekiwana Polska Zjednoczona Platforma Obywatel-
ska. Zostanie to ogłoszone na kongresie zjednoczeniowym 
z udziałem secesjonistów z innych partii. Hasłem przycią-
gającym jak magnes będzie: „Aby partia rosła w siłę, a jej 
członkom żyło się dostatniej”. Pod koniec przyszłego roku 
na Podhalu zostanie wytropiony ostatni członek reakcyj-
nego PiS i poddany surowej karze w zawieszeniu. Podczas 
rozprawy sądowej okaże się, że ponosi on pełną odpowie-
dzialność za zawalenie się systemu emerytalnego, krach w 
służbie zdrowia, kryzys finansów publicznych i zapętlający 
się dług publiczny. W końcu popełni samobójstwo (podob-
no sam się postrzeli w biurze poselskim celując w portret 
ukochanego przywódcy narodu za oknem), co zostanie 
uznane za zamach rządowy; według mediów kraj będzie 
na skraju wojny domowej, ale stanu wojennego jednak 
nie trzeba będzie ogłaszać. Rząd Tuska ogłosi program 
wielokadencyjnego sprawowania władzy (po konsultacje 
w tej sprawie zaczną przyjeżdżać delegacje rządowe z całej 
Unii Europejskiej). Plan będzie przy okazji zakładał suk-
cesywny wzrost gospodarczy przy rosnącym bezrobociu, 
cenach i podatkach. Każdy taki plan będzie przyjmowany 
przez społeczeństwo z pełną akceptacją, z czasem będą jej 
towarzyszyły aklamacje i owacje na stojąco. Prezydent Ko-
morowski ogłosi sojusz z Rosją i przekaże insygnia władzy 
jednemu ze swych wybitnych doradców ds. bezpieczeń-
stwa narodowego, którzy – jak gen. Jaruzelski – sprawdzili 
się w już w boju, sam zaś uda się do rezydencji w Puszczy 
Białowieskiej, gdzie będzie w dzień i w noc przemawiał do 
żubrów, aż wyginą. W szkołach i zakładach pracy zawi-

sną portrety przywódców. Na wszystkich będzie 
prezentował się coraz bardziej wypiękniały 

i odmłodniony, 
aż do widma pa-
cholęcia, premier 
rządu. Pod koniec 
przyszłego roku 
ogłoszony zostanie 

program „coraz dalej 
od problemów” oraz 

„piłka w każdej naszej 
klasie”. Wszystkie rządo-

we programy będzie można 
oglądać na specjalnym kanale 
telewizyjnym dla dzieci, który 
zastąpi programy informacyj-
ne. Aż nadejdzie rok 2012...

Jarosław kaJdański

Z 46 do 36 minut skrócił się czas przejazdu linii tram-
wajowej „50” z Kurdwanowa na os. Krowodrza Górka – 
wynika z najnowszych analiz Zarządu Infrastruktury Ko-
munalnej i Transportu.

Szybsze tempo „50”, to efekt coraz lepszego działania 
Systemu Inteligentnego Sterowania Ruchem, który od kil-
kunastu miesięcy wdrażany jest w Krakowie. Jak przekonu-
je ZIKiT, coraz większa liczba danych w systemie sprawia, 
że system „uczy się” specyfiki krakowskiego ruchu, wybiera 
najlepsze rozwiązania, co przynosi pożądane rezultaty. Na 
dowód tego ZIKiT podaje właśnie rezultaty osiągane przez 
linię „50” oraz fakt, że przepustowość Alej Trzech Wiesz-
czów zwiększyła się o ok. 25 proc., mimo panujących na 
nich korków.  (Dul)

Zostań dawcą szpiku 
Możesz uratować komuś życie!

Od re dak to ra

Trzy gro sze

Szybsza „50”

Początek wschodniej obwodnicy

Bliżej do Nowej Huty

Przy ul. Cechowej w Piaskach Wielkich pojawiło się nie-
typowe ogłoszenie o treści: „Geodeta podzielił kapliczkę, 
konserwator jej nie zauważył, prezydent miasta przejął 
połowę. Jeśli jest ktoś chętny, niech kupi drugą połowę”  
(i miejsce na wpisanie telefonu). Problem dotyczy kaplicz-
ki św. Walentego, datowanej na rok 1879.

W ten sposób miejscy projektanci wytyczają ulicę Nową 
Sławka. Nowa droga zbiorcza miałaby prowadzić od Bo-
narki przy ulicy Kamieńskiego, następnie równolegle do 
ulic Mochnackiego i Estońskiej, przeciąć ulice Witosa i Ce-
chową oraz południową obwodnicę, by potem przejść przez 
Rajsko i dalej do granic miasta. – Planowane połączenie jest 
uzasadnione z powodu bardzo słabego skomunikowania tego 
obszaru z pozostałymi rejonami miasta – wyjaśniał Jan Ma-
chowski z biura prasowego kancelarii prezydenta miasta. 

Tak przedstawialiśmy temat w październiku 2008 r. 
(www.wiadomosci.krakow.pl), a artykuł nosił tytuł „Rajska 
Dolina kontra Nowa Sławka”, bowiem wśród mieszkańców 
Rajska ta inwestycja budzi zdecydowany sprzeciw, dlatego 
zawiązali stowarzyszenie. Sprzeciw wyrażają także miesz-
kańcy Piasków Wielkich z ul. Tuchowskiej, przy której po-
budowali domy, a które (pewnie tak jak i wzmiankowanej 
kapliczki) nie dostrzegli autorzy pomysłu na budowę nowej 
drogi szybkiego ruchu.

Tekst i foto: (Kaj)

Nowa Sławka

Przez środek kapliczki
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NZOZ „Spółka lekarska na Kozłówce”
ul. Na Kozłówce 29

Poradnie: PSYCHOLOG, LOGOPEDA, 
OKULISTA, DIABETOLOG

tel. 12 658 16 11, 12 658 89 01
LEKARZ RODZINNY tel. 12 265 70 68

ul. Wielicka 76 (k. ul. Dworcowej)

KARDIOLOG, PSYCHIATRA – wizyty płatne
Porady bezpłatne, w ramach umowy z NFZ

Życzymy zdrowych i pogodnych Świąt!

GABINET KOSmETYCZNY  
ul. Nowosądecka 31 tel. (12) 425 67 13 „OD−NOVA”

SOLARIUm TURBO  
Tel. (12) 425 67 13

NOWOŚĆ – mANICURE JAPOŃSKI
wzmacnia naturalne paznokcie nadając im połysk różowej perły, a także zasila je  

w składniki naturalne (m.in. witaminy A + E), keratynę, pyłek pszczeli  
oraz krzemionkę z morza japońskiego. To metoda zalecana na paznokcie kruche,  

łamliwe i rozdwajające się

KWASY OWOCOWE: głęboka regeneracja skory – przebarwienia, zmarszczki, 
uszkodzenia posłoneczne, blizny, rozszerzone pory, skóra tłusta i łojotokowa, 
zaskórniki, rozstępy skórne

mIKRODERmABRAZJA DIAmENTOWA: przebarwienia, blizny, trądzik, 
łojotok, rozszerzone pory, rozstępy, zmarszczki

NEODERmA:  leczniczy zabieg głęboko złuszczający

PEELING KAWITACYJNY: bezbolesny zabieg oczyszczania skóry 
ultradźwiękami

TERmAGE:  zabieg odmładzający z zastosowaniem fal radiowych. Odnowa 
włókien kolagenowych, poprawa napięcia i kondycji skóry, lifting i poprawa 
owalu twarzy

PEŁNA KOSmETYKA TRADYCYJNA: manicure, parafina, pedicure, henna, 
depilacja, zabiegi regenerujące, liftingujące, nawilżające, kolagenowe, parafinowe, 
jonoforeza, sonoforeza, galwanizacja, pielęgnacja ciała

Zaprasza Joanna Ciotek
kosmetologWesołych Świąt

www.arcus.strefa.pl

GABINETY:
Kurdwanów, ul. Wysłouchów 51, Prokocim, ul. Górników 13

Zapraszamy do naszych gabinetów
l gabinety rehabilitacji

zabiegi fizykoterapii, zabiegi kinezyterapii, terapia manualna,  
leczenie bólu kręgosłupa

l gabinety lekarskie
lekarz internista, lekarz neurolog

REHABILITACJA
REJESTRACJA  601 95 65 25

życzy wszystkim Klientkom i Klientom
Salon fryzjerski Lori'n

Marzena Repelewicz wraz z personelem
ul. Włoska 2 A (naprzeciwko sklepu Lewiatan) 

tel. 12 292 48 22

Zapraszamy na extra−super 

makijaże i zdobienie paznokci 

na supersylwestra!!!

Dziewczyny, szykujcie się  

na studniówki!!!

Jak obyczaj ka¿e stary, wed³ug Ojców naszej wiary,
pragnê z³o¿yæ Wam ¿yczenia w dniu Bo¿ego Narodzenia.

Niech Wam Gwiazdka Pomyœlnoœci, która œwieci Wam o zmroku,  
zaprowadzi Was do Szczêœcia i Radoœci w Nowym 2011 Roku!!!

FRYZJER   –  strzyżenie damskie, męskie, dziecięce; koki, fryzury wieczorowe,  
trwała ondulacja; koloryzacja, balejaże

KOSMETYKA   –  manicure, pedicure, tipsy, parafina; pełna kosmetyka twarzy, zabiegi: nawilżają-
ce, liftingujące; mikrodermabrazja diamentowa, piling kawitacyjny, sonoforeza, 
brusher, henna, depilacja, makijaże 

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

tel. 12 357 50 84
pon. – pt. 9 – 19, sob. 9 – 14

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

NOWOŚĆ!  kwas migdałowy
Przyjmujemy zapisy w okresie świątecznym, sylwestrowym i karnawałowym

CITO−TEST
PracowniaAnalizLekarskich
os.PiaskiNowe,ul.Łużycka55

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

sob. 9.00-11.00
tel.126575440,606957723
l  Bezbolesneibezstresowe

pobieraniekrwizpalca.
l  Pełnyzakresbadań

krwi,moczuikału.
l  Najnowszetestywykrywające

objawychoróbjelitagrubego

Zdrowych i pogodnych 
Świąt, szczęśliwego  

Nowego Roku!

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

Z
O
O
L
O
G
I
A

os. Kurdwanów Nowy 
ul. Wys³ouchów 27 

(obok "Ava Market")

tel. 12 654 06 48,  
kom. 600 38 17 41

 akwarystyka 
   karmy (pies-kot:  

du¿e opakowanie   

 – dowóz gratis)

 ptaki, gryzonie...

Wykonujemy okulary  
na receptę z refundacją

SpecjalnyRABAT10%

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

BINDOWANIE  
w twardej oprawie

PIECZĄTKI
WIZYTÓWKI

LAMINOWANIE 
DORABIANIE 

KLUCZY

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

tel. 502 34 86 84

dr Jolanta Skubis
Gabinet Stomatologiczny

dr Maciej Skubis
Gabinet Neurologiczny

Wola Duchacka
ul. Pierackiego 11

(dojazd od ul. Malborskiej) 
tel. 12 425 52 62

Rodzinnych świąt 
Bożego Narodzenia, 

spokoju, radości 
i zdrowego uśmiechu  

w Nowym Roku
życzą Pacjentom

REKLAMA
W

WIADOMOŚCIACH

kom.504853960
wiadomosci.krakow@wp.pl

GABINET DENTYSTYCZNY
leczenie zachowawcze i protetyka

badanie i porady bezpłatne
Czynny: pon., śr., czw. godz. 15 – 18

tel. 12 658 60 28 kom. 503 67 21 83
Prokocim Nowy, ul. Kurczaba 3 (pawilon I p.)

KSERO 

dużY FORMAT

A-0 

i więcej
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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
pon. – pt. 8 – 17, sob. 9 – 13

ul. Łużycka 55, pawilon
pon. – pt. 9 – 19 

l  każdy przekaz – 1,5 zł 
l kredyty bankowe

AGENCJA OPŁAT

BIURORACHUNKOWE
(świadectwo kwalifikacyjne wydane przez Ministerstwo Finansów)

pełnyzakresusługdlafirmiosóbfizycznych
WNIOSKIOZWROTVAT

ODMATERIAŁÓWBUDOWLANYCH
Czynne:pon.−pt.wgodz.11−19

Kurdwanów Nowy, ul. Halszki 1 (wieżowiec)
tel. 12 654 32 63, www.infomm.pl, e−mail: biuro@infomm.pl

KÄRCHER
DYWANY, 

WYKŁADZINY
TAPICERKA MEBLOWA

tel. 511 729 044

CZYSZCZENIE

 tel. 12 650-19-00    
www.seco.krakow.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

Planując budowę mieszkań w Skawinie  
(przy granicy Krakowa) TBS Małopolska poszukuje:  

pracodawców, działających w celu uzyskania
lokali mieszkalnych dla swoich pracowników,  

osoby prawne mające interes w uzyskaniu lokali  
mieszkalnych przez wskazane przez nie osoby fizyczne,  

w celu zawarcia z TBS-em umowy.
Informacje: www.tbsmalopolska.pl
TBS Małopolska Sp. z o.o. Kraków, ul. Bujaka 4 tel.(12) 659-90-37

Mieszkania w systemie TBS

www.zalmax.pl

ŻAluZje 
PIONOWe * POZIOMe * rOletKI teKStylNe

Produkcja * Montaż * Serwis
Kraków, ul. Szczęśliwa 10, tel.126557474

Radosnych  
Œwi¹t  

Bo¿ego  
Narodzenia

oraz
szczêœliwego 

Nowego Roku!

Poliss f.p.

AKuMulAtory
l  rozruchowe: do samochodów osobowych, ciężarowych, 

motocykli, maszyn roboczych
l zasilające: do UPS−ów i innych urządzeń technicznych

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

WolA duchAcKA,  
ul. Klonowica 15c  

tel. 12 425 64 61 
www.poliss.krak.pl✁

f nowy sprzêt
f naprawa
f  czêœci  

zamienne
f  serwis  

gwarancyjny

AGD 

Koz³ówek,  
ul. Spó³dzielców 3

pawilon I piêtro
tel. 12 6−555−444
e−mail:pieterko@interia.pl

www.agd.kozlowek.pl

Zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz Szczęśliwego Nowego 2011 roku! 

życzą wszyscy pracownicy pralni  
P.W. „Seco”, ul. Nowosądecka 41A, Kraków 

Wola Duchacka, ul. Nowosądecka 78
(przed przychodnią na Białoruskiej) 

tel. 12 265 23 60
os. Ruczaj, ul. Kobierzyńska 54

 tel. 657 41 54
e-mail: bel_meb@op.pl, www.bel-meb.pl

Naszym obecnym i przyszłym PT. Klientom
składamy życzenia Wesołych Świąt

oraz szczęśliwego Nowego Roku!

SZAfY
WNęTRZA

GARDEROBY

Realizacja do 2 dni roboczych
ZAPRASZAMY!

Radosnych świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęśliwego Nowego 2011 Roku

życzą PT. Klientom
Marek i Andrzej Chlipałowie

Zakład Mechaniki  
Pojazdowej i Blacharstwa

Wulkanizacja – 607 617 843
Piaski Wielkie, ul. Kijanki 12 a
tel. 12 654 25 35, 501 702 688

Wesołych Świąt 
Szczęśliwego Nowego Roku!

czynne od pon do sob: 7 – 20

pn. – pt. 8 – 17,  sob. 8 – 14
tel. 506 271 784

FHu „MIr-MOt”
Mirosław Kwiecień

SerWIS OPON  
MeCHANIKA
Naprawy   l

i sprzedaż opon

Prostowanie felg  l

ALU i stalowych

Drobne naprawy l

Piaski Wielkie  
ul. Cechowa 82

Faktury VAT
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Przed 5 laty, pisząc do gru-
dniowego numeru „Wiadomości” 
artykuł o Niezależnej Grupie 
Teatralnej (NGT) „Porfirion”, 
nazwałam zespół kulturalną wi-
zytówką Kurdwanowa. Czytelni-
ków zaś starałam się przekonać, 
że jeśli człowiek ma pasję, talent, 
to zawsze i wszędzie znajdzie po-
dobnych sobie zapaleńców, aby 
zdolności rozwijać.  

Dziś wracam do tematu. Bo 
zespół nadal istnieje, występuje, 
zdobywając uznanie i sympatię 
widzów. Nie zmieniły się prowa-
dzące. Od początku są nimi: Anna 
Blaschke i Halina Markiewicz 
(odpowiadające za dobór reper-
tuaru, za sposób prezentacji, za 
oprawę sceniczną zespołu) oraz 
Grażyna Łapuszek, tworząca mu-
zykę do prezentowanych utworów 
i zajmująca się wokalnym przygo-
towaniem grupy. „Porfirion” spo-
tyka się od 10 lat w Domu Kultury 
przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy”, co 
moje rozmówczynie mocno podkreślają, doceniając współ-
pracę i gościnność.

Aktualnie w „Porfirionie” występują 
stale lub gościnnie studenci oraz absolwenci wyższych uczel-
ni: Elżbieta Belska, Monika Biedermann, Magda Jackow-
ska, Judyta Jaskowska, Katarzyna Krzyńska, Anna Ryś, 
Karolina Skop oraz Karol Polak i Krzysztof Kwiatkowski. 
Ten ostatni jest aktorem teatralnym i filmowym (występuje 
m.in. w Sonacie Belzebuba” na deskach Teatru STU i w se-
rialu „Hotel 52”). Z „Porfirionem” związana była również 
Alicja Kwiatkowska, siostra Krzysztofa, dziś aktorka Teatru 
Polskiego we Wrocławiu. – Studentem wydziału wokalno–ak-
torskiego PWST w Krakowie jest Karol Polak – dodaje Anna 
Blaschke, uważnie śledząca losy poszczególnych członków 
grupy, również tych, którzy dzisiaj w zespole nie występują. 
– Przez 2 lata był z nami Tomasz Pilch, student Krakowskiej 
Szkoły Teatralnej i Filmowej. Z kolei Ewa Krok ukończyła Stu-
dium Teatralne Doroty Pomykały i występowała w inscenizacji 
lektur szkolnych. Andrzej Folcik to student germanistyki śpie-
wający piosenki hip-hopowe. Wśród byłych członków zespołu 
znajduje się wielu studentów i absolwentów wyższych uczelni. 
Są to:  Paulina Suder, Natalia Czoch, Anna Róg, Sabina Ku-
rzydło, Justyna Gubernat, Piotr Synowiecki, Katarzyna Mił-
kowska, Daniel Strumiński, Izabela Przetocka. Z kolei Bartek 
Piszczek pracuje w handlu, a Grzegorz Banaś, który bardzo 
często obsługuje sprzęt na naszych występach – w warsztacie 
samochodowym. Z rodzeństwem Kwiatkowskich to 24 osoby, 
z czego jedna czwarta ma lub miała związek ze sceną. 

Pomimo różnych obowiązków
znajdują czas na kontynuowanie pasji, jaką stało się śpie-
wanie i występowanie. Jak zapewniają Halina Markiewicz 
i Grażyna Łapuszek, występującym pozostał zapał i chęć  
śpiewania oraz podejmowania nowych wyzwań. Są dojrzal-
si, jeszcze bardziej przykładają się do pracy, kreatywni – 
coraz częściej sami znajdują pomysły na interpretacje i re-
alizacje sceniczną piosenek. – To właśnie coraz liczniejsze 
obowiązki sprawiają, że chce się być w „Porfirionie” – wyja-
śnia Magdalena Jackowska. – Każdy potrzebuje oderwania 
się od codzienności, zajęcia się czymś, co sprawia przyjem-
ność. Oczywiście, znalezienie czasu na próby i występy między 
studiami, pisaniem pracy magisterskiej i okazjonalną pracą 
nie jest łatwe, ale nie niemożliwe – dodaje Magda. – Na pew-
no wynika to z pasji generującej możliwość tworzenia czegoś 
nowego, innego niż otaczająca rzeczywistość – wyjaśnia swo-

ją działalność artystyczną i związek z zespołem od samego 
początku jego istnienia Anna Ryś. 

Repertuar „Porfiriona” to dziś 
około 50 piosenek, które można określić jako poezję śpie-
waną. Bardzo często teksty stanowią wiersze zaprzyjaźnio-
nych krakowskich poetów, a muzykę od lat pisze Grażyna 
Łapuszek. W ostatnim czasie w profesjonalnym studio Je-
rzego Zająca nagrali 20 piosenek, część z nich można zoba-
czyć w formie teledysków na You Tube. Swoimi występami 
uatrakcyjniają autorskie wieczory krakowskich poetów. 
Przygotowują i realizują jesienne i wiosenne spotkania 
z poezją i muzyką, Od lat występują na festynie „Kurdwa-
nowska Jesień”. Wydarzeniem był wieczór „Już po dwuna-
stej…” zorganizowany w 5. rocznicę śmierci Henryka Cy-
ganika. Przez wiele miesięcy koncertowali w „Piosenkarni” 
Anny Treter . – W ostatnich latach okrążyliśmy „Rynek” – 
opowiadają Halina Markiewicz i Grażyna Łapuszek. – Wy-
stąpiliśmy w ŚOK- u przy Mikołajskiej, „Pod Gruszką” przy 
Gołębiej, w „Molierze” przy Szewskiej, w „Loch Camelot”… 
Nadal działamy społecznie. Często w oparciu o środki własne 
i przy wsparciu DK SM „Kurdwanów Nowy”. Ale też dzięki 
temu możemy zachować niezależność, a to dla nas bardzo 
ważne i nawet jest w nazwie. 

– Co do repertuaru, to różnie się o nas mówi, na przykład 
zespół wokalny śpiewający poezję – dodaje Grażyna Łapu-
szek. – Jak powiedział Grzegorz Turnau: „W poezji śpiewanej 
jest bierność tekstu wobec muzyki”. Oczywiście, w jego przy-
padku tak nie jest, to świetny kompozytor i wykonawca i dale-
ko nam do niego. Ale my też nie chcemy takiego zaszufladko-
wania! Od momentu wybrania wierszy-tekstów, „dobrania” 
do nich muzyki, przez całą pracę nad powstawaniem piosenki 
mamy jeden cel: opowiedzieć jakąś historię, podkreśloną stro-
jem scenicznym i scenografią, a nawet choreografią. Przed-
stawiamy wiersze, bazując na różnych gatunkach muzyki. 
Bo kontakt z poezją wcale nie musi być nudny. Trzeba tylko 
znaleźć sposób. I nam się to udaje, i dzięki temu jesteśmy za-
pamiętani i rozpoznani. 

I to nas wyróżnia!
Coraz częściej mówi się o profesjonalizmie nie tylko w od-

niesieniu do poszczególnych osób z „Porfiriona”, ale rów-
nież do całego zespołu. Ich teledyski umieszczone na You 
Tube cieszą się popularnością i pozytywnymi komentarzami. 
Jednak moje rozmówczynie nie są zainteresowane wypłynię-
ciem na szerokie wody za wszelką cenę.  – Znaczniej bardziej 
satysfakcjonuje nas opinia, że może to nie jest profesjonalizm, 
ale coś więcej niż amatorszczyzna i tego się trzymamy – za-
pewniają prowadzące „Porfiriona”. – Nieustannie, wspólnie 
z zespołem, dbamy o jak najlepszy poziom. Szanujemy naszą 
publiczność. Mamy już swoich fanów, którzy nie opuszczają 
żadnego występu. Pełny profesjonalizm nie jest możliwy bez 
dotacji, sponsorów i wielu warunków, które musiałyby być 
spełnione: własnej sali prób – z nagłośnieniem, możliwość za-
trudnienia specjalistów od emisji głosu, choreografów… 

Wygląda na to, że NGT „Porfiron” to fenomen nie tylko 
na kurdwanowskiej, podgórskiej, ale i krakowskiej scenie 
muzycznej. Tworzący go zapewniają, że satysfakcja płyną-
ca z występów, możliwość odskoczni od codziennych obo-
wiązków, realizacja pasji, radość płynąca ze spotkań – są 
ważniejsze niż rozgłos i sława. To, w dobie społeczeństwa, 
w którym bardzo wielu za wszelką cenę próbuje mieć swoje 
„5 minut”, postawa nietypowa i zasługująca na uznanie!

Maria Fortuna-sudor

ADWENT. W obrządku Kościoła katolickiego jest to 
okres roku liturgicznego, poprzedzający Boże Narodzenie 
(łac. adventus – przyjście). Historia adwentu jako czasu 
oczekiwania na dzień narodzenia Chrystusa sięga do śre-
dniowiecza (V w.). Początkowo obejmował on sześć nie-
dziel na wzór Wielkiego Postu, teraz tylko cztery. Czas ten 
wypełniają obrzędy kościelne, wzbogacane lokalnymi zwy-
czajami, np. na Podlasiu odbywa się „otrąbienie adwentu” 
na ligawkach.

Podczas czterech tygodni ludzie modlili się częściej niż 
zwykle, uczestniczyli w nabożeństwach adwentowych od-
prawianych przed świtem (tzw. roratach), nie organizowali 
hucznych zabaw ani wesel. W czasie adwentu nie wolno 
było pracować w polu, wierzono, że naruszenie uśpionej 
ziemi grozi jej niepłodnością przez następny rok lub nawet 
siedem lat – to, ile ich miało być, zależało od regionu.

Dawniej sen kojarzył się ze śmiercią; był jej bratem. 
I sen, i śmierć umożliwiały kontakt z tamtym światem i 
jego mieszkańcami. Zakłócenie spokoju ziemi, kiedy wę-
drowały po niej dusze zmarłych i inne duchy (nie zawsze 
przyjazne człowiekowi), mogło zaszkodzić przywracaniu 
czasu życia.

RORATY. Msza ku czci NMP znana była w Kościele ka-
tolickim już w XII w. Nazwa pochodzi od pierwszych słów 
hymnu śpiewanego na rozpoczęcie nabożeństwa: Rorate 
coeli dosnper, czyli Spuśćcie rosę, niebiosa. Dawniej we mszy 
uczestniczyły przede wszystkim dzieci i ich matki. Najmłod-
si przychodzili ze świecami (albo „lampkami” przygotowa-
nymi przez ojców, jak to było na Śląsku).

KARTKI ŚWIąTECZNE. Pomysłodawcą popularnego 
na całym świecie zwyczaju wysyłania kartek z życzeniami 
świątecznymi był Anglik John Horsley. W 1846 r. polecił 
on wydrukować 50 różnych kartek świątecznych według 
własnego projektu z życzeniami „Wesołych Świąt Bożego 
Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku”.

SNOPY ZBOŻA. Snopki, a także słomę i siano umiesz-
czano zarówno w chłopskich chałupach, dworach szlachec-
kich, jak i magnackich pałacach. Snopy najczęściej cztery: 
z żyta, owsa, pszenicy i jęczmienia, stawiano w kątach izby. 
Wnosząc je do wnętrza, gospodarz składał życzenia „na 
szczęście”, „na zdrowie”, „na to Boże Narodzenie – coby 
się wam mnożyło”.

CHOINKA. Jedną ze szczególnych tradycji jest przystra-
janie w dzień Wigilii Bożego Narodzenia drzewka iglastego 
zwanego choinką. Zwyczaj stawiania ustrojonego drzewka 
wigilijnego znano w Niemczech już w XV w. Popularny stał 
się dopiero w XIX w. głównie w Austrii i w Niemczech. 
Szybko jednak rozpowszechnił się w innych krajach – rów-
nież w Polsce. Przywędrował do Polski na przełomie XVIII 
i XIX w. wraz z niemieckimi protestantami. Najpóźniej – 
bo dopiero w okresie międzywojennym, choinki pojawiły 
się na wsi. Do tej pory przystrajano domostwa wiejskie 
zielonymi gałązkami – podłaźnikami. Dawniej te pachnące 
drzewka ozdabiano papierowymi łańcuchami, figurkami, 
słodyczami i owocami.

WIECZERZA WIGILIJNA. Wieczerza wigilijna, zwa-
na także obiadem wigilijnym, postnikiem, pośnikiem, wi-
lią, wigilią - wyglądała różnie w różnych regionach Polski. 
Podobne były jednak: pora rozpoczynania kolacji, która 
gromadziła przy stole całą rodzinę (dawniej także służbę, 
co nie zdarzało się na co dzień), pozostawianie wolnych 
miejsc dla nieobecnych i zmarłych, dzielenie się opłatkiem, 
tradycyjny zestaw postnych potraw, przystrojenie izby. Kie-
dy pojawił się znak z nieba – pierwsza gwiazda – wszyscy 
zasiadali do wieczerzy, rozpoczynał się czas święta.

OPŁATEK. Wieczerzę wigilijną poprzedza dzielenie 
się opłatkiem. Opłatek to cieniutki placek, przyrządzony 
z mąki pszennej i wody. Wigilijne opłatki posiadają róż-
ne wzory o motywach religijnych.  Dzieląc się opłatkiem 
członkowie rodziny jednoczą się. 

PRZY ŚWIąTECZNYM STOLE. Stół łączył wszystkich 
domowników, zarówno żyjących, jaki zmarłych, którzy 
mogli w tym wyjątkowym czasie przebywać w swoich ziem-
skich domach. Zazwyczaj nie jadano posiłków w nocy. Nie-
zwykła, nocna pora spożywania wigilijnej wieczerzy, a także 
obfitość jedzenia oznaczały nadejście czasu świątecznego, 
który dawał możliwość nawiązania kontaktów z mieszkań-
cami tamtego świata. Mieli oni zapewnić żyjącym opiekę 
i wsparcie w nadchodzącym roku. Z ich pomocą starano 
się też odgadnąć przyszłość, przepowiadane losy swoje i 
bliskich, pogodę i zbiory. Do przygotowywania potraw na 
wieczerzę używano zazwyczaj ziaren zbóż, maku, miodu, 
orzechów, grzybów, grochu, fasoli, bobu, jabłek, suszonych 
owoców, a w bogatszych domach, szczególnie szlacheckich, 
również wielu gatunków ryb.

Cd. na stronie obok

Fenomen „Porfiriona”

Stoją od lewej: Judyta Jaskowska, Magda Jackowska, Anna Ryś, Katarzyna Krzyńska 
i Elżbieta Belska, a przed nimi - Monika Biederman i Karol Polak.  
Fot: z archiwum Zespołu.
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– Skąd się wziął pomysł na Młodzieżowy Teatr Panto-
mimy?

– To kontynuacja dziecięcego Teatru „Pierwiosnek”. 
W 2000 r. spektakl „Gazetowy Świat” został uhonorowany 
licznymi nagrodami na festiwalach w Krakowie i w innych 
miastach. Z czasem jednak dzieci wyrosły z „Pierwiosnka”, 
skończyły szkoły, poszły na studia. Jednak umiejętności – 
które zdobyły, kiedy występowały w teatrze – pozostaną im 
na całe życie. Dodatkowo również moje obowiązki zawo-
dowe nie pozwoliły mi na to, aby kontynuować pracę z mło-
dzieżą. Po dziesięciu latach, po wielu refleksjach, dosze-
dłem do wniosku, że Teatr Pantomimy, w którym mogłyby 
uczestniczyć dzieci i młodzież, jest potrzebny w Krakowie.

– To jedyny taki teatr w naszym mieście?
– Tak. Młodzieżowe Centrum Pantomimy to projekt 

pionierski, innowacyjny. Czuję się zobowiązany przekazać 
swoją wiedzę młodzieży. Sztuka powinna być w różnych 
formach: w balecie, w tańcu, w teatrze. Chciałbym, żeby 
powstawały spektakle, w których dzieci mogłyby występo-
wać na festiwalach – na początek w Krakowie, a potem tak-
że w innych miastach. W przyszłym roku na wiosnę planuję 
zorganizować festiwal pantomimy dla dzieci i młodzieży. 
W związku z tym zamierzam zaprosić także inne zespoły, 
które chciałyby wziąć w nim udział.

– Dlaczego pantomima jest dzisiaj mało znana i uważa-
na za sztukę elitarną?

– Pantomima narodziła się w starożytnej Grecji, ponad 
1000 lat temu. Początkowo jej funkcja sprowadzała się 
do tego, iż kiedy imperator chciał przekazać ludowi jakąś 
informację, mim pomagał mu ją przekazać za pomocą 
gestów. Współczesna pantomima sięga pierwszej połowy 
XIX wieku, a jej ojczyzną jest Francja. To tam żyli i two-
rzyli pierwsi słynni aktorzy-mimowie, jak Jean Gaspard 
Debureau, Etienne Decroux, to tam też działał pierwszy 
teatr pantomimiczny – Théâtre des Funambules. Ich spad-
kobiercami i kontynuatorami byli m.in. Jean Louis Bar-
rault i Marcel Marceau, a także Charlie Chaplin, bracia 
Marx, Flip i Flap w Stanach Zjednoczonych. Z czasem 
ta piękna sztuka zaczęła być wypierana na rzecz przeka-
zu słownego wraz z narodzinami telewizji i kina. Obecnie 
w Polsce tylko Wrocławski Teatr Pantomimy, Teatr na 
Walizkach, Studio Teatru Pantomimy przy Teatrze Na 
Woli w Warszawie oraz Teatr Pantomimy Mimo prowa-
dzone przez Bartłomieja Ostapczuka, Teatr Formy Józefa 
Markockiego z Wrocławia, prezentują ten sympatyczny 
gatunek teatru, jakim jest pantomima. Planowany przeze 
mnie festiwal pantomimy ma w zamierzeniu być kontynu-
acją festiwalu organizowanego przez Bartłomieja Ostap-
czuka i Józefa Markockiego. 

– Czego młodzież może nauczyć się w teatrze?
– Wszyscy jesteśmy pod wszechmożnym wpływem tele-

wizji i kina, gdzie przekaz opiera się na słowie. Wszelką in-
formację utożsamiamy z przekazem ustnym. Pantomima to 
sztuka, która polega na bezpośrednim kontakcie z publicz-
nością. Bez względu na to, czy mim występuje na żywo, czy 
w telewizji – to zaprasza widzów do wspólnego przeżywania 
i robi to tylko za pomocą ruchu, mimiki, ekspresji ciała, 
bez użycia słów. I tej formy przekazu w pierwszej kolejno-

ści chcę nauczyć młodzież. Drugą ważną rzeczą jest, żeby 
osoba, która zajmuje się pantomimą, potrafiła przekazać 
swoje emocje, uczucia, myśli, wrażenia widzom i zarażała 
ich swoją pasją i miłością do sztuki. Chcę nauczyć młodzież 
umiłowania dla harmonii ciała i umysłu i przekazu, który 
kierowany jest do publiczności.

– Czy za pomocą gestów i mimiki można przekazać wię-
cej informacji niż werbalnie?

– Tak. Pamiętam, jak na jeden spektakl rodzice przy-
prowadzili dziecko, które miało dopiero rok. Po zakoń-
czeniu przedstawienia podeszli do nas i powiedzieli, że 
to nieprawdopodobne, ale dziecko przez całe czterdzieści 
minut siedziało grzecznie i oglądało spektakl. Zaciekawiły 
je obrazy, które za pomocą gestów i mimiki budowaliśmy 
na scenie. Podobnie jest z osobami starszymi, które mó-
wią nam, że nasze sztuki zabierają ich w podróż do krainy 
dzieciństwa, do krainy fantazji i baśni – świata, który już 
bezpowrotnie odszedł.

– Na co kładzie Pan największy nacisk podczas tworze-
nia spektaklu?

– Najważniejsze są osoby, które występują w sztuce. To 
aktorzy tworzą spektakl. Ja muszę tylko pomóc im zbudo-
wać taki obraz, który zachwyci publiczność. Na tym polega 
przekaz i magia teatru. Aktor zachwyca i prowadzi publicz-
ność drogą wyznaczoną przez sztukę.

– Trudno jest zostać mimem?
– Ująłbym to inaczej. Prowadzę warsztaty w całym kraju 

i podczas nich oglądam tych, którzy w przyszłości mogliby 
zajmować się pantomimą. Jedno moje spojrzenie wystar-
czy, abym wiedział, że ta osoba ma szansę zajmować się 
sztuką teatru plastycznego. 

– Pantomima może obejmować tematy zarówno komicz-
ne, jak i zachęcające do refleksji. A jakie problemy Pan 
porusza w swoich przedstawieniach?

– Staram się, żeby komizm był w każdym spektaklu. 
Ja prowadzę dialog z publicznością i nie powinienem jej 
zanudzić, ani zasmucić. Zawsze po występach słyszę: ty, 
Mikołaju, prowadzisz inną formę teatru i zawsze u ciebie 
w spektaklach jest radość, co nadaje im niepowtarzalnego 
i unikatowego charakteru. Mój przekaz jest pozytywny. 
Chcę poprzez swoją sztukę powiedzieć ludziom, że życie 
jest piękne, chociaż nie wolne od smutku i cierpienia, ale 
to jest naturalne.

– W jaki sposób działalność artystyczna może być spo-
sobem na życie?

– To nie o to chodzi, żeby nauczyć się tego i potem z tego 
żyć. To samo życie zweryfikuje tę ewentualną możliwość. 
Ja powinienem zachęcić dzieci do twórczości. Dziś nie ma 
wśród nich cierpliwości i chęci. Chęci, żeby coś zrobić ze 
swoim ciałem, coś ciekawego i pięknego. Mówię im, że na 
świecie wszyscy chodzą na nogach, a tylko jednostki mogą 
chodzić na rękach. Robię to po to, żeby młodzież miała 
inne spojrzenie na życie. Nie muszą robić tylko tego, co 
mówią im inni, mogą mieć twórcze podejście do życia. Nie-
często spotyka się prawdziwych artystów, ale to jest nor-
malne. W każdym zawodzie są jednostki, które bezgranicz-
nie kochają swoją pracę. Kiedyś spotkałem księgową, która 
mówiła z czułością o pięknie swojego zawodu. Na tym to 
polega. Jeśli coś kochasz, to rób to. 

– Jak nauczył się Pan języka polskiego? 
– Uczyłem się języka polskiego krok po kroku, w kon-

takcie z ludźmi. Trzeba rozmawiać i czytać, dlatego czytam 
polską literaturę. Staram się poprawiać swój język, aby był 
on prawidłowy.

– Co Pan czyta z polskiej literatury?
Moimi ulubionymi pisarzami są Tadeusz Różewicz, wiel-

ki polski dramaturg oraz Stanisław Lem, wielka osobowość, 
najczęściej tłumaczony i czytany polski autor w świecie.

Rozmawiała: Małgorzata CzEkaJ

Zdjęcia: z archiwum artysty

Serdecznie zapraszamy dzieci V-VI kl oraz gimnazjum 
do Młodzieżowego Teatru Pantomimy. Zainteresowanych 
prosimy o kontakt telefoniczny: 603-886-792 lub mailowy: 
teatr@nikoli.art.pl
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GWIAZDKOWE PREZENTY. Tradycję obdarowywania 
się prezentami w czasie świąt Bożego Narodzenia zawdzię-
czamy Marcinowi Lutrowi. Domagał się on, by protestan-
ci zaniechali kultu św. Mikołaja, a prezenty dawali swoim 
dzieciom jako dar „Dzieciątka Jezus”.

WIGILIJNA NOC. Jeszcze dziś wierzymy, że w tę nie-
zwykłą noc domowe i leśne zwierzęta rozmawiają ze sobą 
ludzkim głosem. Nie wolno jednak ich podsłuchiwać, „bo 
trafiło się tak roz, że wół godoł do drugiego: Wstoj bracie, bo 
powieziemy na cmentorz gazdę; i gazda, który podsłuchiwał 
rozmowę, naprawdę umarł po trzech dniach” (Podhale).

W niektórych regionach kraju gospodarze po wieczerzy 
wigilijnej obdzielają zwierzęta opłatkiem. Niekiedy opłatki 
te były kolorowe, gdyż wypiekano je ze „święconym zie-
lem”.

NA PASTERKĘ. Ci, którzy ruszali na pasterkę – pieszo, 
konno, saniami albo wozem – starali się jak najszybciej do-
trzeć do kościoła. Pierwsi mieli zapewnione powodzenie 
we wszystkich pracach gospodarskich i dobre plony. Wielu 
gospodarzy, idąc na mszę, zwracało baczną uwagę na pogo-
dę, ponieważ  powszechnie uważano, że „jak Gody widne 
– to stodoły ciemne (tzn. puste)”. Kiedy w kościele trwa-
ło uroczyste nabożeństwo i rozbrzmiewały kolędy ku czci 
narodzonego Chrystusa, młodzież wyczyniała różne psoty, 
np. wlewając atrament do kropielnic z wodą święconą albo 
zaszywając ubrania modlących się. Tej wyjątkowej nocy 
przymykano oczy na takie żarty.

MASZKARY I PRZEBIERAŃCY. Grupy przebierańców 
chodzących z maszkarami, czyli kolędnikami przebranymi 
za różne zwierzęta, pojawiały się we wsi w jednym wybra-
nym dniu, np. w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, 
w wigilię Nowego Roku lub w Trzech Króli. Chodzono z 
turoniem, kozą, baranem, niedźwiedziem, żurawiem albo 
kogutem. Dawniej prawdopodobnie oprowadzano żywe 
zwierzęta.  Na południu Polski jeszcze po wojnie można 
było spotkać kolędników z koniem, baranikiem, gąsiorem 
albo prosięciem. Dawniej panował zwyczaj chodzenia z tu-
roniem od domu do domu. Obecnie z tym rodzajem kolę-
dowania można się spotkać tylko na wsiach.

Mieszkańcy wsi niecierpliwie oczekiwali przybycia ko-
lędników. Niezależnie od tego, czy były to „kosmate” 
maszkary, herody, czy bociany albo koguty, wierzono, że 
sprowadzą urodzaj i powodzenie we wszystkich pracach 
gospodarczych w nadchodzącym roku.

Oskar Kolberg zapisał: „Gospodarz, którego chatę, 
choćby tylko przez pomyłkę pominęli, uważałby się za wiel-
ce obrażonego i dlatego się to nie wydarza”.

Współcześnie można jeszcze spotkać przebierańców 
krążących po wsiach w okolicach Sierpca i Płocka, na Ku-
jawach i Śląsku.

KOLĘDA. Nazwa „kolęda” wywodzi się z tradycji rzym-
skiej. Pierwszy dzień każdego miesiąca nosił nazwę „Ca-
elendae”.  „Caelendae” styczniowe było szczególne: od 153 
roku przed Chrystusem, pierwszego stycznia w Imperium 
Rzymskim obejmowali prawnie swój urząd konsulowie. 
Później dzień 1 stycznia został zatwierdzony jako początek 
roku kalendarzowego. W Rzymie w ten dzień obdarowy-
wano się prezentami, świętowano. „Kolęda” w znaczeniu 
pieśni bożonarodzeniowej przyjęła się dopiero w XVII w.

opracowała: Mariola MyCiElska

(„Wiadomości”, grudzień 2001)

jeśli coś kochasz – rób to!
Ważne jest, żeby przekazywać miłość innym ludziom, w pracy, w życiu i patrzeć na życie  

pozytywnie – mówi MIKOŁAJ WIEPRIEW, dyrektor Teatru „Nikoli”. Od września prowadzi także 
warsztaty w ramach powstałego z jego inicjatywy Młodzieżowego Teatru Pantomimy.

Mikołaj Wiepriew (ur. 11.04.1953r. w Rosji) – aktor pantomimy, cyrku i teatru ruchu; reżyser; choreograf; pedagog; 
prowadzi warsztaty teatru ruchu i pantomimy dla dzieci i młodzieży w Polsce i zagranicą. Uczestnik licznych krajowych 
i międzynarodowych festiwalów teatralnych. Absolwent Akademii Teatru i Cyrku w Kijowie. Po ukończeniu szkoły 
rozpoczął swoją pracę artystyczną w dziedzinie sztuki cyrkowej. W 1990 r. w Kijowie powstał Teatr „Nikoli”. Jego 
pierwsza nazwa brzmiała „Biały Klaun”. Wiosną 1991 r. Wiepriew przyjechał do Polski na zaproszenie na krakowski 
festiwal „Reminiscencje Teatralne”. Został na stałe, od 1992 r. żyje i tworzy w Polsce. Obecnie mieszka na os. Piaski 
Nowe i jest dyrektorem Teatru „Nikoli”. 
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29 października br. odszedł od nas znany polski poeta 
i autor piosenek, LUDWIK JERZY KERN. Wiadomość 
przyjęto ze szczególnym smutkiem w Samorządowym 
Przedszkolu nr 32 przy ul. Czarnogórskiej 16 na Woli Du-
chackiej, którego pisarz był patronem od pięciu lat.

Pan Kern po raz pierwszy odwiedził przedszkole w 2002 
r. Poprzednia dyrektor placówki Danuta Kowalska wraz z 
nauczycielami i rodzicami zorganizowała wtedy spotkanie, 
na którym dzieci przedstawiły twórczość Poety. Spotkanie 
wszystkim się spodobało, a sam Pan Ludwik był mile za-
skoczony zaangażowaniem najmłodszych. W przedszkolnej 
kronice wraz z entuzjastycznymi podziękowaniami wpisał, 
że składa „grupowy pocałunek dla wszystkich artystek i ar-
tystów”. Od tego czasu pracownicy przedszkola dążyli do 
tego, żeby Poeta objął placówkę patronatem. Ich marzenie 
wkrótce się spełniło. W roku szkolnym 2002/2003 odbył 
się konkurs na patrona przedszkola, w którym zwyciężył 
Ludwik Jerzy Kern. Jeszcze w październiku 2003 r. Poeta 
wyraził pisemną zgodę na objęcie patronatem Samorzą-
dowego Przedszkola nr 32. Specjalnie na tę okazję ułożył 
żartobliwy wierszyk, który wpisał do kroniki: „Pod koniec 
października ja chyba spadłem z byka lub wstałem lewą nogą, 
że stałem się tym …logo”. 17 maja 2005 r. podczas wielkiej 
uroczystości przedszkole oficjalnie otrzymało imię Poety. 
Powstało również logo: kolorowa Stonóżka z Pimpifluszek, 
postać z bajek Pana Kerna i hymn na jego cześć. Od tego 
czasu przedszkole utrzymywało stały kontakt z Panem 
Ludwikiem i jego żoną, Martą Stebnicką. Poeta aktywnie 
uczestniczył w życiu przedszkola. – To był bardzo wesoły, 
ciepły człowiek. Zawsze powiedział coś miłego – wspomina 
obecna dyrektor Bożena Białas. 

Najważniejszą imprezą, która odbywa się corocznie od 
siedmiu lat, są „Inscenizacje słowno-muzyczne wg twórczo-
ści L. J. Kerna”. W konkursie biorą udział przedszkolaki z 
całego województwa małopolskiego. W jury zawsze zasia-
dał Pan Ludwik. Był pod wrażeniem kreatywności dzieci. 
Doceniał ich wysiłek i zaangażowanie. Mówił, że woli ich 
przedstawienia od programów rozrywkowych w telewizji. 
- One dodają tym wierszom komizmu, którego ja nawet nie 
dostrzegałem, gdy je tworzyłem – twierdził. Wszyscy uczest-

nicy w przerwach między występami mogli porozmawiać z 
Poetą, poprosić go o autograf i zrobić sobie pamiątkowe 
zdjęcie. Pan Ludwik zawsze miał dobry kontakt z dziećmi i 
cierpliwie odpowiadał na ich najdziwniejsze pytania („Czy 
lubi pan koty?”). 

Do tradycji przedszkola należały także spotkania au-
torskie, na których państwo Kernowie spotykali się z wy-
chowankami i rodzicami oraz wręczali dzieciom książeczki 
wraz z ich ulubionymi wierszami poety. Przedszkolaki bar-
dzo lubiły spotkania z Patronem i zawsze z niecierpliwością 
czekały na następne. Co roku dzieci odwiedzały również 
państwa Kernów w ich domu, żeby złożyć im życzenia i po-
darować zrobione przez siebie upominki. – Pan Kern za-
wsze cieszył się, kiedy dostał taki prezent. Miał ich w domu 
mnóstwo – opowiada dyrektor Białas. Pan Ludwik także 
przesyłał dzieciom życzenia. W 2005 r. napisał: „Chciałbym 
być przedszkolakiem w waszym przedszkolu. Ale nie wiem 
czy to mi się uda. Spróbuję. A na razie wszystkim dzieciom 
i wychowawcom życzę samych luksusów. Wasz Ludwik Jerzy 
Kern”. 

Patron uczestniczył także w najważniejszych uroczysto-
ściach przedszkola, m.in. w obchodach 20. rocznicy powsta-
nia placówki. - W ciągu tych kilku lat nigdy nie odmówił nam 
spotkania. Zdarzyło się to tylko raz, gdy ciężko zachorował 
– wspomina dyrektor. Na zakończenie roku szkolnego ab-
solwenci przedszkola otrzymywali książki z osobistą dedy-
kacją Autora. 

5 listopada br. rodzice i nauczyciele wzięli udział w ostat-
nim pożegnaniu Ludwika Jerzego Kerna. - Chciałabym po-
dziękować rodzicom, że dzięki ich wyrozumiałości mogliśmy 
uczestniczyć w uroczystości pogrzebowej – mówi dyrektor. 
Na ostatnią drogę dzieci przygotowały dla Pisarza wieniec 
z serduszek, do którego dołączyły „stonóżkę, która wytrwa-

le do celu szła”. Dyrektor Białas zapewnia, że przedszkole 
będzie podtrzymywać tradycję i pamięć o ukochanym Pa-
tronie.

Małgorzata CzEkaJ

zdjęcie: z archiwum Przedszkola

Ludwik Jerzy Kern (ur. 29 grudnia 1920 r. w Łodzi, zm. 29 października 2010 r. w Krakowie) – polski poeta, autor nie-
zliczonych wierszy, bajek dla dzieci, tekstów kabaretowych i tekstów piosenek, a także dziennikarz i tłumacz literatury 
pięknej. Napisał wiele znanych i lubianych przebojów, m. in.: „W kalendarzu jest taki dzień”, „Nie bądź taki szybki Bill”, 
„Lato, lato”. W latach 1942-1982 był dziennikarzem i redaktorem tygodnika „Przekrój”, z którym współpracował do 
2002 roku, już po przejściu na emeryturę. Autor popularnych utworów dla dzieci, np. „Ferdynand Wspaniały”, „Proszę 
słonia”. Za swoją twórczość otrzymał wiele nagród literackich.

„Chciałbym być przedszkolakiem w waszym przedszkolu. Ale nie wiem, czy to mi się uda. Spróbuję”.

Wspomnienie o Panu ludwiku
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Życzymy Państwu, 
naszym bliskim i dalekim sąsiadom

serdecznych, rodzinnych,  
przyjacielskich  

świąt Bożego Narodzenia,
wspólnej radości  

przy wigilijnym stole,  
wystrzałowego, szampańskiego  

sylwestra  
i wszelkiej pomyślności
w Nowym 2011 Roku!
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Zapraszamy codziennie (oprócz pon.) w godz. 12 − 23

Tel. 12 654 52 94, ul. Kordiana 19
(za skrzyżowaniem ul. Witosa i Łużyckiej, przed stacją paliw Orlen)

Łatwy dojazd, bezpieczny, bezpłatny parking
www.oberza.pl

✦ Opłatki firmowe (aż do 120 osób)

✦  Wesela,bankiety, przyjęcia – wolne terminy 

✦ Domowe, tanie, „obiadki sąsiadki”

✦ Smaczna, zdrowa, wyjątkowa kuchnia

✦ Piątkowe potańcówki

✦  Artystyczne, przytulne, eleganckie, oryginalne wnętrza

SYLWESTER 2010/11 
Gwarantujemy wspaniałą "Ucztę" 

dla Ciała i Ducha 
do Białego Rana!!!

Tomasz Bomba zaprasza

Oto co nam powiedziała o sobie (we fragmentach):

–  Podobno mieszkanie na Kozłówce gryzie się z Twoim 
poczuciem estetyki?

– Tak, ale im brzydziej dookoła, tym większa potrze-
ba odnalezienia czegoś ładnego w sobie. Ale wolałabym 
mieszkać pod lasem. Spokój. W piwnicy węgiel i konfitury. 
Zapachy domu...  Jak w powiedzeniu zen: „Siedzę spokoj-
nie, nie robię nic, nadchodzi wiosna, trawa rośnie sama.” 
– Jakie jest Twoje ulubione zajęcie?

– Nicnierobienie. Siedzę i patrzę w okno. Na chmury. 
Zbieram myśli. Czasem idę do parku. Jest tu taki niedale-
ko. Jak odpowiednio wykadrować, to jest ładnie. No i jak 
jadę na rowerze jest cudnie. Wiatr rozwiewa mi włosy, a ja 
się uśmiecham.

– To po stronie plusów, a minusy, kiedy jest Ci źle?
– Kiedy nie mogę na siebie liczyć. Kiedy coś wymyka mi 

się spod kontroli i jestem bezradna. I samotność. Gdy nie 
mogę nawiązać z kimś kontaktu. Ale jestem pełna nadziei i 
czekam, żeby zobaczyć, co będzie.

– Jak zaczęło się Twoje rysowanie?
– Kiedy byłam dziewczynką, w szkole, nie umiałam ryso-

wać i robiła to za mnie siostra. Kiedy miałam dwadzieścia 
lat, coś się stało i nie umiałam opowiedzieć o tym, co mnie 
zajmowało, więc zaczęłam rysować i pozbywałam się natło-
ku myśli.

– Autoterapia?
– Właśnie. Czułam, że chcę pozbyć się emocji i było mi 

łatwiej. Nie miałam tego obciążenia.
– Czy Twoje rysunki były dla kogoś w jakiś sposób te-

rapeutyczne?
– Ciągle jest w nich zawarty ładunek emocjonalny. Tak 

ludzie to odbierają, jak sądzę.
– A jak Ciebie ludzie odbierają?
– To ludzi trzeba by zapytać. Mnie się wydaję, że czasem 

mówię za dużo o znaczeniach, o rzeczach ważnych. Zbyt 
jestem ciekawa, jaki ktoś jest i co nim kieruje. Potrafię też 
mówić o sobie wprost, o tym, co we mnie, o moich słabo-
ściach, to chyba zbliża mnie do innych. No i czasem spra-
wiam, że jest wesoło.

– Lubisz ludzi? 
– Im bardziej lubię siebie, tym bardziej lubię ludzi. Wy-

baczam tym, którzy popełniają błędy, ale nie tym, którzy 
czynią zło celowo.

– Wróćmy do kotów. Dużo ich na Twoich obrazach.
– Kot ma w sobie najwięcej dzikości wśród zwierząt udo-

mowionych. Synonim wolności. Ma swoje sprawy.
– Tak się mówi, że introwertycy mają koty.
– Nie wiem. Może neurotycy mają koty. Kiedy patrzysz 

na kota, widzisz, że myśli, ma swój świat. Kot nie uzależnia 
się od ciebie. I to w nim cenię. Ciepło, spokój, miękkość 
– te słowa kojarzą mi się z kotem. A kot prowokuje do gła-
skania. Głaskanie to czułość i bliskość. Lubię kobiecość. 
Zarówno w sobie jak i w mężczyznach. Ten rodzaj łagod-
ności i tajemnicy, który według mnie jest domeną kobiet.

– A ilustracje do książek dla dzieci?
– Właściwie mogę powiedzieć, że ilustrowanie bajek czy 

innych opowieści to jak odrabianie lekcji z mojego własne-
go dzieciństwa, taka podróż w tamten świat. Nie staram się 
jakoś specjalnie rysować dla dzieci. Rysuję tak, jak czuję. 
Oczywiście zawsze interesuje mnie opinia potencjalnego 
odbiorcy i cieszę się szalenie, jak dzieciom podobają się 
moje postacie. Czytając tekst, który mam zilustrować, po-
jawiają się we mnie obrazy, które potem staram się naryso-
wać. To fantastyczna zabawa i ciężka praca w jednym.

Opracował: Jarosław kaJdański

Do 3 stycznia 2011 r,  w Galerii “Rękaw-
ka” można obejrzeć wystawę ilustracji ANNY 
 SĘDZIWY.

Anna Sędziwy – urodzona w Krakowie, absolwentka fi-
lozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim i grafiki na krakow-
skiej ASP. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i ilustracją 
książkową, współpracując z wieloma wydawnictwami, 
m.in. PWM, Nowa Era, Prószyński i S-ka, Lektor Klett, 
WSiP i inne. Swoje prace wystawiała w kraju i za granicą, 
m.in. we Włoszech, Francji, Japonii i Kanadzie.

W Galerii „Rękawka” artystka prezentuje ilustracje 
do kilku wydanych w ostatnich latach książek dla dzieci, 
m.in. do najnowszej z nich 
– zbioru autorstwa Marioli 
Jarockiej pt. „Cała Polska w 
Legendzie”, który w grud-
niu ukazał się nakładem 
Wydawnictwa „Martel”.

GALERIA 
“RĘKAWKA”

ul. Limanowskiego 13, 
pon. - pt. 11 – 18,  

sob.  11 - 15

Za pro sze nie do „Rę kaw ki”

Zatopione miasto

rozmowa z damą w kocim kapeluszu
W maju 2003 r. pisaliśmy o BEACIE NADOLSKIEJ w artykule Zofii M. Żmudzkiej pt. „Dama w kocim 
kapeluszu”. Znaną i cenioną ilustratorkę z Kozłówka poprosiliśmy o parę świątecznych akcentów.

Beata Nadolska: absolwentka Publishing School – 
Szkoły Poligraficznej Multimedialnej i Projektowania 
Reklam w Krakowie, wykonuje m.in. ilustracje książko-
we, projekty okładek, grafikę wydawniczą, współpracuje 
m.in. z wydawnictwami: Zielona Sowa, Skrzat. Attyka, 
Astra, wystawy m.in.: Dworek Białoprądnicki Kraków 
(1992), Galeria Philipha Soskina Chambery Francja 
(2001), Szpital im. S. Żeromskiego oddział neurologii 
Kraków (2001),  „Stolarnia” ul. Józefa Kraków  (2003), 
Talent, Oregon USA (2005),  Dublin Irlandia (2005).

www.nadolskailustracje.eu
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Pani Helena Jędo jest absolwentką filologii klasycznej 
UJ. Swoje życie, zaangażowanie i zapał w całości po-

święciła Piaskom Wielkim. Tu tworzyła i prowadziła Kato-
lickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej, bibliotekę para-
fialną, chór. Ta animatorka życia kulturalno–społecznego 
w Piaskach Wielkich była również katechetką, organistką, a 
czasami poetką. W czasie okupacji hitlerowskiej, podobnie 
jak jej bracia, działała w konspiracji – pełniła funkcję łącz-
niczki Kompanii „Żelbet” Armii Krajowej.

Ma prawie 88 lat. Mieszka w starym, drewnianym domku 
przy ul. Łużyckiej. Gdy się patrzy na ten budynek, odnosi 
się wrażenie, że jakimś zrządzeniem losu został tu przenie-
siony z innej epoki. Tak bardzo kontrastuje z sąsiadującymi 
blokami osiedla Piaski Nowe czy nawet okazałymi muro-
wanymi domami. 

Pani Helena również kojarzy się  z innymi, dla wielu hi-
storycznymi już czasami, do których wraca z radością i z 
charakterystycznym dla niej poczuciem humoru. Wysoka, 
postawna, z krótko obciętymi, siwymi włosami, wsparta na 
laseczce, przywitała mnie na progu swego domku. Uważnie 
przyglądnęła mi się swoimi bystrymi oczyma, po czym zde-
cydowanym głosem zaprosiła do środka. Wnętrze domku, 
pamiętające dawne czasy rodziny Jędów, sprzyjało snuciu 
wspomnień, których wysłuchałam z dużym zainteresowa-
niem.

– Urodziłam się w tym domu – zaczęła swoja opowieść 
pani Helena. – Żyli jeszcze dziadkowie, mamusia, tatuś. 
Dobrze mi tu było, dopóki byłam sama... Zanim zdążyłam 
zadać pytanie, szybko, śmiejąc się, opowiada, jak to pew-
nego dnia rodzice wyjechali bryczką do Krakowa, a potem 
przywieźli do domu siostrzyczkę. (Wieloletnia organistka z 
Piasków Wielkich miała pięcioro rodzeństwa). 

–  Potem przenieśliśmy się do Bieżanowa – kontynuuje 
swą opowieść. – Tatuś był tam komendantem żandarmerii 
austriackiej, a my zamieszkaliśmy w takim małym dom-
ku, tuż obok posterunku. Ten domek był taki stary – pani 
Helena uśmiecha się do swych wspomnień – że się potem 
zawalił. Tam w Bieżanowie chodziłam również do szkoły. 
To była nieduża, przedwojenna szkoła. A dzieci w niej były 
bardzo grzeczne. Siedziały wyprostowane, ręce miały albo 
na blatach ławek położone, albo za sobą schowane. Ucznio-
wie bardzo uważnie słuchali nauczyciela. Niegrzeczne ka-
rano: stały na środku albo były bite – najczęściej po rękach 
trzciną. Ale mnie jakoś nie karali – śmieje się głośno po 
tej informacji i dodaje, że miło wspomina ten czas, chwile 
dzieciństwa. 

Do szkół to dawniej mało chodzili – opowiada pani He-
lena. – Moja mamusia na ten przykład to tylko trzy lata 
do takiego prywatnego nauczyciela chodziła. Nauczyła się 
pisać, czytać, rachować. Dobrze się uczyła, ale do Krakowa, 
do szkoły to było wtedy daleko. (...)

A ze mną już inaczej było – przeskakuje w swych wspo-

mnieniach w inne czasy. – Do gimnazjum chodziłam. I to 
pieszo do Krakowa codziennie – dodaje. – Wieczorem ta-
tuś wychodził po mnie na Gołaśki. Oj, to nie było łatwe 
– zamyśla się. – I pewnie dlatego tak mało było takich, co 
się kształcili. Dużo dziewczyn szło do pracy, na przykład 
do sklepu, do jatki z mięsem. No to one szybko zarabiały 
pieniądze, stroiły się, fiokowały. Ja proszę pani – wspomina 
zasmucona – to przy nich jak biedne poturadło wygląda-
łam. W tym, co mi mamusia uszyła, przez lata chodziłam... 
W Piaskach przed wojną to mało ludzi się kształciło. Ale to 
dobrzy ludzie byli i dobrze się tu żyło... – zamyśla się. (...)

 – Wie pani, oni mieli ciężkie życie. To byli rzeźnicy, 
handlarze mięsem. Jeździli po okolicy, handlowali, potem 
zabijali te zwierzęta, najczęściej nocami to robili, bo rano 
mięso musiało już być w jatkach, w Podgórzu. No to jak już 
swoją robotę wykonali, to szli na obiad i wtedy lubili się 
napić. Taki był i mój dziadek – Bilski. Tak jak inni, on rów-
nież lubił wypić. Ale kiedyś wrócił w takim stanie do domu, 
chciał pocałować dziecko, które babcia na rękach trzymała. 
Już się nad nim pochylił, a tymczasem babcia do niego: „A 
pójdziesz ty pijoku!”. Od tego czasu dziadek nie pił, nawet 
jak się koledzy z niego naśmiewali. Za to pobożny był, uczył 
nas śpiewać pieśni, kolędy. (...)

Z tą pobożnością w Piaskach to rzeczywiście różnie by-
wało – próbuje przyznać mi rację. – Opowiem pani taką 
historię, co się naprawdę wydarzyła. Otóż dwóch piaszczan 
pojechało na targ. Jeden drugiemu siano z wozu podkra-
dał. I ten drugi do niego mówi: „A pójdziesz ty taki owa-
ki!”. Na co tamten odpowiada: „A cichoże, z czego bym się 
spowiadoł”... No tacy właśnie byli. (…) 

– Jak mówię o Staszku, to mi się takie wydarzenie z 
początku wojny przypomina – pani Helena nagle zmienia 
temat, a jej twarz dotąd pogodna, poważnieje. – Akurat tu-
taj w tym domu byliśmy. Niemcy jakichś piaszczan gonili. 
Ktoś zaczął strzelać. Staszek wyskoczył z domu na odgłos 
strzału, wskoczył do olszyny, co tu rosła, a Niemiec za nim. 
Wyprowadził brata stamtąd. Kazał mu klęknąć. Przyłożył 
pistolet do głowy... Na szczęście był tu z nami granatowy 
policjant. Podszedł wtedy do tego Niemca i powiedział, że 
to on strzelał. Dzięki Bogu brat wyszedł z tego cało. Ale to 
zapamiętał i potem się mścił na Niemcach... – pani Helena 
ze smutkiem kończyła opowiadać tę historię. 

Do drewnianego domku wchodzi młodszy brat pani 
Heleny, Marian Jędo. Gdy usłyszał, o czym rozmawiamy, 
pokiwał głową, po czym stwierdził: – Trzeba to powiedzieć 
jasno, że w czasie okupacji wykorzystano zapał, odwagę 
młodych ludzi. Rzucono ich na Niemców! A Niemcy to 
były potwory, a nie ludzie – dodaje podniesionym głosem. 
(…) – I ta nienawiść młodych chłopców, chęć zemsty za zło, 
z którym się stykali, to był właśnie ten wojenny patriotyzm 
– tłumaczy.  

Po chwili zamyślenia pani Helena wróciła do wspomnień 
o tutejszym teatrzyku. – Pamiętam, jak kiedyś upatrzyłam 
sobie do jednej roli taką dziewczynę, co się jąkała – pani 
Helena bardzo dokładnie pamięta epizody z różnych eta-
pów życia i bardzo lubi je opowiadać. – Nie wiedziałam: 
dać jej tę rolę czy nie, myślałam, myślałam, aż wreszcie da-
łam! Czy pani wie, że ona już na pierwszą próbę całą rolę 
na pamięć umiała, że ona się ani razu nie pomyliła! A jak 
pięknie grała! – z dumą podkreśla moja rozmówczyni. 

– Pracy nad takim przedstawieniem to było! Kilkanaście, 
a czasem i więcej prób wieczorami w Domu Cechowym. 
A potem jedno przedstawienie. Więcej nie było dla kogo 
grać, bo na pierwsze przychodzili wszyscy piaszczanie, a po 
okolicy to żeśmy nie wystawiali. Za to po przedstawieniach 

to często słyszeliśmy: „Aleśmy się ubawili! Nie potrzeba 
nam już do teatru iść”. Nasi widzowie najbardziej lubili 
takie łzawe sztuki albo znów takie do śmiechu. Innych to 
raczej nie. (...)

– Te przedstawienia to jeszcze po II wojnie światowej 
przygotowywaliśmy – po chwili zadumy pani Helena wraca 
do tematu. – Ale było coraz trudniej. Władzom się to coraz 
bardziej nie podobało. Musieliśmy mieć zgodę na wystawie-
nie każdej sztuki, przychodziły komisje z teatru... – zamyśla 
się. – Potem mi zaproponowali, żebym w Domu Cechowym 
prowadziła dla młodzieży taką świetlicę. Zapytałam wtedy, 
czy będę musiała akademię z okazji 1-maja przygotować. A 
gdy odpowiedzieli, że owszem, to podziękowałam – pod-
kreśla z dumą swoją niezależność. (…) 

– I zabawy żeśmy też organizowali. Takie bez alkoho-
lu – podkreśla. Czasem z Kosocicami, a czasem z Wolą 
Duchacką. To się wszystkim bardzo podobało, wszyscy się 
dobrze bawili. I to było dla młodzieży bardzo potrzebne 
– przekonuje. – Tu jedna z matek mi powiedziała: „Jaka 
szkoda, że moje córki nie mają takich spotkań, takiego zor-
ganizowanego życia, jak my dawniej”. I mnie się tak zdaje, 
że teraz tego młodzi ludzie nie mają.

W parafii powierzono jej funkcję katechetki, była rów-
nież organistką w kościele. Dobrze wspomina pracę z 
dziećmi. – To były tutejsze dzieci, ja je wszystkie znałam, 
bo wiedziałam, czyje one są, z jakich domów pochodzą. 

– Jak przyszedł adwent, to moi uczniowie zbierali sianko 
do żłóbka. Za dobry uczynek odkładali jedno ździebełko. 
Potem w Boże Narodzenie Jezusek leżał  na sianku dobrych 
uczynków. I wie pani – dodaje – że ci moi uczniowie do dziś 
to pamiętają, że mi to przypominają! Chyba je dobrze wycho-
wałam – zwierza się – bo dziś mogę na nich liczyć. Oni tu do 
mnie przychodzą, pomagają, zakupy porobią. Jedna z sąsia-
dek przynosi mi już od kilku lat (kiedy przestałam gotować, 
bo już siły nie te co dawniej) co drugi dzień słoik zupy. Pa-
miętam na początku, że się trochę dziwnie czułam (…)  Inna 
sąsiadka w każdy piątek mi postny obiad przynosi, a jeszcze 
inna w sobotę mnie świątecznym obiadem na dwa dni obda-
rowuje. No to dobrze mi tu – uśmiecha się radośnie.  

– Co roku na Boże Narodzenie jasełka przygotowywali-
śmy. Zawsze takie ładne – zamyśla się. Pytam, jak spędzali 
dawniej święta Bożego Narodzenia. – W czasie wojny – 
odpowiada – mieliśmy swoje ziemniaki, zboże, chowaliśmy 
krowę. Głodu nie mieliśmy. Na Boże Narodzenie drzewko 
było ubierane. Ozdoby same wykonywałyśmy: łańcuchy, 
jakieś zabawki. Wieszaliśmy też jabłka, orzechy, ciastka 
z domowych wypieków, czasem cukierki, jak się jakie do-
stało, no i świeczki na drzewku paliliśmy. Wszyscy śpie-
waliśmy kolędy, które znaliśmy na pamięć. Potem, w tym 
czasie gdy byłam organistką, katechetką, dopóki miałam 
jeszcze sił, chodziłam do kościoła; w święta więcej czasu 
tam spędzałam niż w domu. A teraz siedzę tutaj. Drzewka 
nie robię, bo nie mam gdzie, tylko sobie taką gałąź wie-
szam, a na niej trochę ozdób, światło... A w drugi dzień 
świąt przychodzą do mnie, przyjeżdżają wszystkie Jędy, co 
jeszcze żyją; stare, młode. Tu przy tym stoliku, jak za daw-
nych lat wszyscy siadamy, śpiewamy kolędy, jemy świątecz-
ne potrawy. Dawniej przychodzili do mojej mamusi, teraz 
do mnie przychodzą, ja przecież jestem seniorką rodu – 
dodaje z dumą w głosie.

Przy tym samym stole, przy którym w drugi dzień świąt 
zasiądą wszyscy Jędowie, siedziałam i wsłuchiwałam się w 
historię pani Heleny. – To było dobre życie, wesołe takie, 
z młodzieżą ... – ten swoisty refren jej wspomnień i ja po-
zwalam sobie powtórzyć, spisując opowieść o życiu seniorki 
rodu tak mocno i chwalebnie wpisanego w dzieje Piasków 
Wielkich i Krakowa.

Maria Fortuna-sudor 
Zdjęcia: Jarosław Kajdański

RODZINĘ JĘDÓW w kontekście historii Piasków 
Wielkich i Krakowa – przedstawialiśmy już na na-
szych łamach wielokrotnie. Zainteresowanych od-
syłamy do archiwalnych numerów „Wiadomości”, 
dostępnych w lokalnych bibliotekach oraz na stro-
nie www.wiadomosci.krakow.pl. Przypomnijmy, że 
drewniany dom przy ul. Łużyckiej, róg ul. Bochen-
ka, na skraju os. Piaski Nowe, związany był m.in. 
z przenośną radiostacją „Wisła”, obsługiwaną przez 
oddział Armii Krajowej w okresie okupacji hitlerow-
skiej. Ta i wiele innych patriotycznych zasług rodzi-
ny Jędów przyczyniły się do nazwania ich imieniem 
jednej z ulic (bocznej od ul. Łużyckiej). 

Artykuł, którego fragmenty publikujemy, uka-
zał się w „Wiadomościach” w grudniu 2001 r. Pani 
 HELENA JĘDO zmarła 5 lat temu, w wieku 91 lat. 

Z wizytą u seniorki rodu Jędów 

Dobre życie było...
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Zgrzebło sprzed ok. 50 – 60 tys. lat, cmentarzysko 
sprzed ok. 3300 lat, dwa żelazne groty oszczepów z czasów 
rzymskich, kamienny piec z początków naszej ery czy śla-
dy średniowiecznej „autostrady”, to najciekawsze zabytki 
znalezione podczas prowadzonych przez ostatnie 20 lat 
badań archeologicznych między Opatkowicami a Bieżano-
wem, wzdłuż obecnej południowej i wschodniej obwodnicy 
Krakowa. Przebadano kilkanaście stanowisk, eksplorując 
kilkaset obiektów i znajdując kilkaset tysięcy pamiątek 
z przeszłości.

Archeolodzy przodem
Zanim dojdzie do szeroko zakrojonych badań archeolo-

gicznych, naukowcy starają się wytypować miejsca godne 
przebadania. W tym celu wyruszają w czasie każdej wiosen-
nej i jesiennej orki na pola, by szukać wyoranych fragmen-
tów naczyń, kamiennych czy metalowych narzędzi i innych 
śladów przeszłości. Wszystkie znaleziska są pieczołowicie 
opisywane, nanoszone na specjalne mapy. Na ich podsta-
wie ocenia się „atrakcyjność archeologiczną” danego tere-
nu, określa czy warto go poddać szczegółowym badaniom. 
Jeśli werdykt brzmi „Tak”, to informacja taka trafia do 
urzędu gminy, na obszarze której teren się znajduje z za-
leceniem, by wydanie zgody na jakąkolwiek planowaną 
inwestycję było uzależnione od współpracy z archeologa-
mi. Mogą oni zalecić prowadzenie prac pod swoim nad-
zorem lub zażądać umożliwienia przeprowadzenia badań 
ratunkowych przed wjechaniem na plac budowy ciężkiego 
sprzętu. Bywa, że nawet postawienie ogrodzenia musi się 
odbywać po uzgodnieniach z archeologami.

Budowa autostrad, poszerzanie istniejących traktów też 
jest związane z prowadzonymi w różnym zakresie badania-
mi archeologicznymi. Na terenie południowej i wschodniej 
obwodnicy Krakowa, od Opatkowic do zjazdu na Rybitwy, 
wykopaliska były prowadzone przez Krakowski Zespół 
do Badań Autostrad od 1990 r. Wspomniany zespół two-
rzą naukowcy z Instytutu Archeologii Polskiej Akademii 
Nauk, Muzeum Archeologicznego i Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego. Połączyli siły, by wszechstronnie przebadać, 
ocenić każde interesujące stanowisko, które po wybudo-
waniu drogi będzie bezpowrotnie stracone. – Oczekiwania 
kierowców, wymogi inwestora sprawiają, że prace prowadzo-
ne są pod presją czasu, muszą być doskonale zorganizowane 
i udokumentowane, opisane. W terenie zabezpieczamy wszel-
kie znaleziska, robimy setki fotografii, a potem, po wydobyciu 
znalezisk i ich konserwacji, zakończeniu prac terenowych, 
mamy czas na spokojne analizy, wyciąganie wniosków, opis 
badań – mówi Ryszard Naglik, koordynator wspomnianego 
zespołu.

Skarb z Kurdwanowa
Podczas prac na Kurdwanowie, w okolicach ulicy Ce-

chowej, natrafiono na kamienny piec służący do wypalania 
ceramiki. Zachowane ślady, konstrukcja budowli pozwala-
ją określić czas jego powstania na II – IV wiek naszej ery. 
W tej okolicy znaleziono też jeden z najstarszych przed-
miotów – pochodzące z paleolitu narzędzie, którego wiek 
określany jest na 50–60 tys. lat. Najwięcej emocji wzbudził 
jednak wczesnośredniowieczny zestaw żelaznych narzędzi, 
który ze względu na stan zachowania, walory poznawcze 

itp., określony został „skarbem przedmiotów żelaznych”.
Nieco dalej na wschód, w pobliżu granicy Krakowa 

i Wieliczki, znaleziono wiele przedmiotów świadczących 
o wielowiekowych tradycjach związanych z warzeniem 
soli na tym terenie. Pozwalają one stwierdzić, że zanim 
w średniowieczu powstała kopalnia, sól uzyskiwano już co 
najmniej trzy tysiące lat temu, warząc solankę czerpaną ze 
słonych źródeł. Znalezione tylko w trakcie obecnych ba-
dań fragmenty co najmniej kilkudziesięciu tysięcy naczyń 
do podgrzewania i odparowywania solanki (w tym naczyń, 
które ze względu na kształt przypominający późniejsze kie-
lichy, określa się jako „kieliszki solne”) dają wyobrażenie 
o wielkości tej starożytnej produkcji. Przewyższała ona na 
pewno lokalne potrzeby i sól z tych terenów była z pewno-
ścią „eksportowana” na znaczne odległości.

Za niezwykle cenne uznaje się też odkrycie materiałów 
tzw. kultury trzcinieckiej, jest to bowiem pierwsze stanowi-
sko tej kultury na południe od Wisły oraz znalezienie nie-
zwykle rzadkiego na terenie Polski, glinianego tzw. idola 
chlebkowatego (talizmanu, kształtem przypominającego 
współczesny bochenek chleba), czekającego na odkrywcę 
od około 3500 lat. Na terenie Bieżanowa natrafiono rów-
nież na tysiące innych naczyń glinianych służących ówcze-
snym mieszkańcom do gotowania i przechowywania żyw-
ności – kubki z uchem, garnki, wazy, misy, czerpaki i tzw. 
placki gliniane (duże krążki z gliny służące wówczas jako 
pokrywki i tace). Wiele z nich było zdobionych – najczęściej 
guzami i wykonywanymi palcami dołkami.

Cmentarzysko w Bieżanowie
W latach 90. minionego wieku na terenie obecnego wę-

zła autostradowego Bieżanów (tu zaczyna się wschodnia 
obwodnica miasta) prowadzono badania sondażowe, któ-
re wskazały na istnienie tu przed wiekami osady. Dlatego 
przed przystąpieniem do budowy drogi do akcji wkroczyli 
archeolodzy. – Kierując się znaleziskami sprzed kilku lat, 
swoim doświadczeniem i „nosem”, określiliśmy miejsca, 
w których trzeba kopać – wyjaśnia Bartłomiej Konieczny, 
który wraz z Andrzejem Matogą, Jarosławem Frasiem, 
Justyną Rodak i wieloma innymi kierowali prowadzonymi 
w tym rejonie pracami.

Na niewielkim wzgórku znaleziono cmentarzysko z epo-
ki brązu ukryte zaledwie 30–40 cm pod powierzchnią ziemi. 
Archeolodzy szacują, że powstało ok. 3300 lat temu i było 
używane przez ok. 400–500 lat. Pierwsze miejsca pochów-
ku były u podstawy stoku, a potem nasi przodkowie grze-
bali swoich zmarłych coraz wyżej. Zgodnie z ówczesnymi 
zwyczajami, ciało było palone, a prochy składane do urny 
nakrywanej odwróconą do góry dnem misą. Wiele takich 
kompletów uległo zniszczeniu, popękaniu, ale natrafiono 
też na doskonale zachowane urny. Odkopane ślady wska-
zują, że w „najmłodszych” grobach stosowano już formę 
pochówku szkieletowego. Z racji specyficznej, mocno za-
kwaszonej gleby kości nie dotrwały do naszych czasów, 
a jedynie w niektórych grobach widoczne były zarysy szkie-
letów w postaci ciemniejszych smug.

W pobliżu urn z prochami i w dołach grobowych na-

trafiono na naczynia, w których zapewne składano dary 
grobowe (być może żywność) a także znaleziono ozdoby, 
szpile do spinania szat, spinki do opasek. Zabytki te nie 
dają jednak podstaw do kategorycznych twierdzeń o statu-
sie społecznym zmarłych. Zważywszy na fakt, że odkryto 
432 groby (z tymi oznaczonymi przed laty na cmentarzysku 
jest 600 miejsc pochówku) można sądzić, że osadę zamiesz-
kiwało kilkadziesiąt osób, które miały kontakt ze światem 
zewnętrznym (świadczą o tym ozdoby, spinki). Inne znale-
ziska pozwalają twierdzić, że mieszkańcy osady byli rolnika-
mi, obsiewali swe poletka pszenicą, hodowali konie, bydło 
i owce, a także mieli udomowione psy. W niewielkim tylko 
stopniu parali się też myślistwem i zbieractwem. Głównym 
źródłem ich bogactwa z pewnością była jednak sól.

Średniowiecze i współczesność
Im bliżej naszych czasów, tym więcej się działo na tym 

terenie. Można powiedzieć, że wzdłuż dzisiejszej ulicy 
Bieżanowskiej i Kokotowskiej prowadziła średniowieczna 
„autostrada”. Miała ona kilkanaście metrów szerokości, 
a poruszano się nią odpowiednio do warunków atmosfe-
rycznych, tzn. gdy w jednym miejscu zrobiły się głębokie 
koleiny w rozmiękłej ziemi, to następni jechali obok tych 
śladów po twardszym gruncie. Słowem, wybierano sobie 
najlepszą drogę.

Na ślady traktu, szacując po znaleziskach pochodzącego 
z XVII, w. natrafiono również wzdłuż ulicy Czarnochowic-
kiej.

Z podobnego okresu pochodzą ślady chaty o czytelnym 
układzie słupów wzmocnionych „gniazdami” z kamienni 
wapiennych, fragmentarycznie zachowanej polepie i znaj-
dującej się nieopodal domostwa studni ze szczątkowo za-
chowaną cembrowiną drewnianą.

Na skraju stanowiska znajdującego się w bezpośredniej 
bliskości Wzgórza Kaim (na granicy Krakowa i Wieliczki), 
najbardziej na zachód wysuniętego punktu, do którego 
dotarli Rosjanie w czasie I wojny światowej, natrafiono 
na stanowiska artyleryjskie i ziemianki będące elementem 
umocnień polowych Twierdzy Kraków oraz ślady słupków 
pozwalające odtworzyć przebieg zasieków.

Archeolodzy ubolewają, że nie dane im było przebadać 
terenów, na których w latach 70. minionego wieku powsta-
wały osiedla Piaski Wielkie czy Wola Duchacka. Sądząc po 
wynikach badań na terenie obwodnicy, skłonni są sądzić, 
że znaleźliby wiele cennych pamiątek świadczących o prze-
szłości tych terenów. Ciekawe, co zostanie po nas, nad 
czym będą się głowili naukowcy prowadzący wykopaliska 
za kilka tysięcy lat na terenach zamieszkanych przez nas 
osiedli...

krzysztoF duliński

Zdjęcia: z archiwum Muzeum Archeologicznego  
w Krakowie

Nie jesteśmy tu pierwsi

Kamienny piec na Kurdwanowie

Skarb kowala znaleziony na Kurdwanowie

Urny z wykopalisk na cmentarzysku w Bieżanowie
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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.126545419,kom.504853960
e−mail:wiadomosci.krakow@wp.pl

DO SPRZEDAŻY 
ostatnie 3 garaże  

przy ul. Turniejowej 73 F 

i komórki lokatorskie  
przy ul. Turniejowej 73 

tel.: 12 650 40 50, 608 010 656

d e l t a  Drukarnia cyfrowa l introligatornia l wyDawnictwo l stuDio graficzne
książkę

album
katalog
broszurę
gazetę
folder

kalendarz
ulotkę

okładkę CD/DVD
zaproszenie
wizytówkę

metkę
materiał szkoleniowy

Twoja reklama  
w „Wiadomościach”

Plac Targowy
„MANHATTAN”
Wola Duchacka, ul. Białoruska

składa PT. Klientom życzenia
radosnych, spokojnych

świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęśliwego Nowego Roku! 

 
Zapraszamy  

na świąteczne zakupy!

Sprzedaż biżuterii złotej i srebrnej

Naprawy i usługi  
z powierzonego materiału

Wykonanie obrączek  
już od 150 PLN za parę

Firma Jubilerska „FROART”

PRACOWNIA  
ZŁOTNICZA

Wola Duchacka, ul. Gołaśka 4
tel. 12 655 67 66

www.froart.pl  e-mail: froart@froart.pl

SYLWESTER
☞ szampańska zabawa
☞ wspaniała kuchnia
☞ kapitalna muzyka

Informacje i rezerwacja: 

12 657 62 13

Na Bal Sylwestrowy zaprasza

Restauracja „CZArDASZ” 
Kozłówek, ul. Wolska 2

❄
❄

❄

1Tel. 503 147 651, 601 682 500 
drukarnia@deltaprint.pl
www.deltaprint.pl
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