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Bieżanów Nowy i Stary, Kozłówek, Kurdwanów, Łagiewniki, os. Cegielniana, Piaski Nowe i Wielkie, Prokocim Nowy i Stary, Rżąka, Swoszowice, Wola Duchacka Wschód i Zachód

RestauRacja PaRkowa
swoszowice, ul. kąpielowa 70

tel: 12 254 78 45

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

RESTAURACJA PARKOWA
- imprezy rodzinne
  - imprezy integracyjne
   - stypy

- weekendowe obiady rodzinne
 - obiady abonamentowe
  - dancingi

- wesela
 - chrzciny
  - komunie

Kraków, ul. Kąpielowa 70

ul. Cechowa 63 
tel. 12 651 44 44 

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

usługi księgowe  
– doradztwo podatkowe

rozliczenia roczne  
– weryfikacja bilansów

mgr bogusław cora
biegły rewident

Biuro Rachunkowe 
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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 specjalizacja Opel - serwis pogwarancyjny

u naprawa wszystkich marek pojazdów
u komputerowa diagnostyka silnika wszystkich marek

u serwis ogumienia - serwis klimatyzacji
u naprawy blacharsko-lakiernicze

tel. 12 288 04 10 i 12 288 05 00

 zioła  sprzęt medyczny 
 opatrunki  kosmetyki 

Serdecznie zapraSzamy:
pon. - pt. 10-18, sob. 9-13

tel. 12 657 67 58
os. Piaski Nowe, ul. Łużycka 73c

„MEDI-ZIÓŁKO”

NOWY SKLEP
MEDYCZNO-ZIELARSKI

20 lat tradycji

u stomatologia zachowawcza u protetyka 
u ortodoncja u chirurgia

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

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

Możliwość negocjacji cen!

PRZYcHoDnia 
SToMaTologicZna

mechanika ogólna
dla stałych klientów karty rabatowe
12 657 23 75,   513 096 771
PioMar, kozłówek, ul. Polonijna 1

tłuMiki
haki holownicze

PIOMAR

huRt  
detal  

seRwis

Wesołych Świąt, 
Szczęśliwego 

Nowego Roku!

Nr 12 (191) Rok XVI Kraków  grudzień 2011

DANCINGI
poNIeDzIAłkI, śroDy I soboty

tel. 783 770 318 

CzyszCzenie  
tapiCerki
samoChodowej,  
meblowej  
oraz dywanów

zaprasza 
 SKLEP PAPIERNICZY
Kozłówek, ul. Spółdzielców 3 

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

ZABAWKI POD CHOINKĘ
i nie tylko

Życzymy, aby Boże Narodzenie  

przyniosło wszystkim chwile radości, 

dostatku, spokoju i wytchnienia, a Nowy 2012 Rok,  

aby obfitował w miejsca pracy, uczciwe zarobki,  

sprawiedliwość i mądrość rządzących.

Składamy serdeczne życzenia wszystkim naszym Czytelnikom, 

Współpracownikom, Drukarzom,  

Reklamodawcom oraz Sympatykom

Redakcja „Wiadomości” 
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Wszystko zaczęło się w lutym br., czyli w momencie 
ogłoszenia przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej 
i Transportu społecznych konsultacji. Wypełnioną ankietę 
można było wrzucić do jednej z dwudziestu skrzynek za-
mieszczonych na przystankach. Można było także wypełnić 
ją za pomocą specjalnie przygotowanej strony interneto-
wej. Celem było poznanie potrzeb i opinii mieszkańców 
w ramach opracowania nowej siatki połączeń komunikacji 
zbiorowej w aglomeracji. Jednak wielu krakowian zadaje 
sobie pytanie, czy wyniki tejże ankiety byłby w jakikolwiek 
sposób brane pod uwagę. 

Remarszrutyzacja
W połowie listopada br. na Politechnice Krakowskiej 

odbyła się prezentacja programu remarszrutyzacji miej-
skiej komunikacji zbiorowej. Program zmian został przygo-
towany przez zespół specjalistów przy Stowarzyszeniu Inży-
nierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie 
na zlecenie ZIKiT. 

Pierwotnie zaplanowano przygotowanie 4 wariantów, 
niemniej podczas prezentacji pokazane zostały 2 z nich. 
Obecny stan komunikacji to 26 tramwajów oraz 81 linii 
autobusowych miejskich. Dodatkowo krakowanie mają 
także do dyspozycji 6 autobusów miejskich wspomagają-
cych i 3 linie przyspieszone. W chwili obecnej praktycznie 
z każdego miejsca w Krakowie jesteśmy w stanie w miarę 
bezpośrednio i bezproblemowo dostać się na drugi koniec 
miasta. Propozycje, które zostały przedstawione, nie bez 
przesady porównywane są do trzęsienia ziemi. 

Pierwszy z zaprezentowanych wariantów posiada stałą 
częstość kursowania – co 6, 12, 18, 24 oraz powyżej 24 mi-
nut. Znalazło się w nim 17 linii tramwajowych i 63 auto-
busowe. Choć trasy linii 144, 164, 173 i 179 pozostaną bez 
zmian, to tylko 164 jako jedyna będzie kursować co 6 mi-
nut. Pozostałe pojadą z częstotliwością co 12 minut. Nową 
trasą będzie połączenie Prokocim UJ przez Złocień, Mały 
Płaszów z Ofiar Dąbia. Ciekawostką będzie kolejny auto-
bus jeżdżący do CH Bonarka: 194, który już od Al. Mic-
kiewicza będzie pokrywał się z trasą pozostałych auto-
busów. Zostanie wydłużona linia 107 i będzie kursować 
o 1 przystanek dalej – do nowego terminala autobusowego 
na ul. Powstańców Wielkopolskich. Ten sam terminal bę-
dzie także miejscem postoju linii 184, która będzie ruszać 
z Kurdwanowa i nie będzie pokrywać się z tramwajami aż 
na długości 2 przystanków: Wola Duchacka i Malborska. 
Z siatki połączeń znikanie natomiast linia 174 i tym samym 
utracone zostanie stosunkowo szybkie połączenie z Nową 
Hutą. Propozycje tramwajów są równie kuriozalne. Z pętli 
w Kurdwanowie trasy rozpoczynać będą: co 6 minut 13 na 
Krowodrzą Górkę i zastąpi ona tym samym szybki tramwaj, 
oraz co 12 minut pojadą linia 14 do Bronowic i linia 9 do 
Mistrzejowic. Z Bieżanowa co 6 minut również na Krowo-
drzą Górkę dojedziemy linią 3, a kursującymi co 12 minut: 
linia 5 przez Łagiewniki na Kampus UJ na Ruczaju oraz 
linia 6 do Bronowic. Tym samym dwa tramwaje pojadą na 
Krowodrzą Górkę, dwa do Bronowic, a żeby dostać się do 
Nowej Huty, potrzeba będzie dużo czasu i biletów. 

wariant drugi zawierający 19 linii tramwajowych i 73 
autobusowe jest nie mniej obfitujący w absurdy połączeń. 
Częstotliwość kursowania będzie wynosiła: 7, 5, 15, 30 
i 60 minut. Trasy autobusu 179 jeżdżącego co 7,5 minu-
ty i autobusu 164 kursującego co 15 minut pozostaną bez 
zmian. Również co 15 minut jeździć będzie 144, przy czym 
w dwóch wariantach: 144 do Prądnika Białego i 144  na 
Krowodrzą Górkę. Co 15 minut pojedzie także autobus 
174, ale nie wiedzieć czemu będzie jeździć ulicą Tischne-
ra. Nastąpi także wielki powrót połączenia Borek Fałęc-
ki-Wieliczka przez Wolę Duchacką, kursując tym razem 
ul. Klonowica. W tym wariancie mieszkańcy Bieżanowa 
pożegnają się z linią 173, która z Azorów będzie jeździć 
tylko do Mostu Grunwaldzkiego. Na naszych osiedlach 
nie spotkamy też linii 184, która z terminala na Powstań-
ców Wlk pojedzie na Prądnik Czerwony. Linie 107 i 143, 
pozostając na dotychczasowych trasach, będą jeździć co 
30 minut. Komunikacja tramwajowa w tej propozycji jest 
równie nietrafiona. Co 7,5 minuty z Kurdwanowa pojedzie 
tramwaj 6 na Salwator (trasa bez zmian), 5 na Krowodrzą 
Górkę (nowy szybki tramwaj), a z Bieżanowa w tym samym 
interwale czasowym dojedziemy linią 3 również na Krowo-
drzą Górkę oraz 7 do Bronowic. Co 15 minut z Kurdwano-
wa pojedziemy linią 18 do osiedla Pleszów w Nowej Hucie, 
a z Bieżanowa linią 13 na Wzgórza Krzesławickie. Tak więc 
po raz kolejny mamy dwa połączenia z pętlą na Krowodrzy, 

nowością będą aż trzy z Hutą, ale nie dojedziemy żadnym 
tramwajem do Łagiewnik jak do tej pory.  

Propozycja połączeń nocnych jest również zadziwiająca. 
Ogólnie powstaną 2 nocne połączenia tramwajowe. Jeden 
z nich zaszczyci swoją obecnością mieszkańców Bieżanowa 
i będzie to 63 kursujące z Krowodrzy Górki. Oczywiście 
614 jeździć już wtedy nie będzie. Modyfikacji na swoim 
końcowym odcinku ulegnie linia 610, która zamiast tak 
jak do tej pory zatrzymywać się na Karpińskiego, Nowosą-
deckiej i Witosa, pojedzie ul. Klonowica, odcinając tym sa-
mym mieszkańców m.in. Piasków Nowych czy bloków przy 
ul. Witosa od jakiegokolwiek połączenia nocnego.  

Propozycje zmian do tych projektów można było zgła-
szać do 25 listopada. Były one także  konsultowane z Rada-
mi Dzielnic, które w większości kategorycznie zanegowały 
oba warianty i sugerowały wprowadzenie do nich zmian. 
W teorii nowa siatka połączeń (eksperci ostatecznie za-
rekomendowali zmodyfikowany wariant pierwszy) ma 
zostać wprowadzona w życie w wakacje 2012 roku. Osta-
teczną decyzję podejmą krakowscy radni. Zarówno auto-
rzy zmian jak i Prezydent Miasta twierdzą, że mają one na 
celu usprawnić komunikację, a kwestie cen biletów mają 
odczuć tylko i wyłącznie kupujący bilety jednorazowe. Jest 
to stwierdzenie mijające się z prawdą, bo osoby kupujące 
bilet na 1 linią będą musiały tym sposobem kupić bilet na 
wszystkie linie. Autorzy zmian podkreślają także znaczenie 
komunikacji tramwajowej. Warto jednak zauważyć, że osie-
dla: Kurdwanów, Wola Duchacka, Piaski Nowe, Bieżanów, 
Prokocim mają po jednej nitce tramwajowej w obu kierun-
kach. Jakakolwiek awaria czy wypadek mogą zatem spowo-
dować swoisty paraliż komunikacyjny w tej części miasta, 
związany z dojazdem do osiedli. A o te awarie nie  trudno 
– wystarczy próba oszacowania ile razy podczas tegorocz-
nych wakacji wybrzuszały się szyny na ulicy Limanowskie-
go. W przypadku zmian dotyczących linii autobusowych 
bardzo duże wątpliwości budzą plany likwidacji linii 174 
i zmiany linii 184, gdzie w obu wariantach mieszkańcy Woli 
Duchackiej-Wschód stracą możliwość dojazdu do Ronda 
Matecznego czy Mostu Grunwaldzkiego. Dodatkowo wszy-
scy korzystający z tej linii będą mieli trudność w dojeździe 
do oddziałów Szpitala Uniwersyteckiego na ul. Kopernika 
czy też cmentarzy: Rakowice i Batowice. 

Zamiast planowanych udogodnień, proponowane zmia-
ny wprowadzą wydłużenie czasu podróży, spowodowane 
przez błędne wybieranie środka transportu, liczne prze-
siadki i zmuszą nas do kupowania biletów na wszystkie 
linie.

Marta Pierz

Lepiej, ale nie za bardzo
Szanowni Państwo,
Od 43 lat odwiedzam Wolę Duchacką, w ostatnich latach 

dość często, i stwierdzam, że nastąpił kolosalny rozwój. Tam, 
gdzie kiedyś jeździłem na nartach, teraz nowe osiedla bloków, 
nowe linie tramwajowe, nowe centra handlowe, nowe ulice. 
Ale część starej Woli Duchackiej została, może ta część prze-
szkodzi we wspaniałym rozwoju, bo przecież więcej bloków 
10-piętrowych można by było tam wybudować. Ja po swoim 
doświadczeniu mieszkania poza granicami Polski Ludowej, 
a teraz Polski Demokratycznej uważam, że taki rozwój jest 
błędny. W kraju, w którym mieszkam, te bloki są burzone 
i domki jednorodzinne są stawiane. No cóż, nie ma zagospo-
darowania przestrzennego dla m. Krakowa, nie ma konsul-
tacji z mieszkańcami, a przed rozwojem jeszcze nikt się nie 
obronił. 

Chciałbym się dowiedzieć: 1. Kiedy będą przystanki au-
tobusów 164, 179, 103 i 184 na skrzyżowaniu ulic Sławka 
z Malborską z zadaszeniem i ławkami. Dlaczego jest tak wiel-
kie zaniedbanie w XXI wieku? 2. Dlaczego na tablicy Rady 
Dzielnicowej, przy skrzyżowaniu Malborskiej i Sławka nie ma 
adresu tej rady oraz telefonów radców? 

Pozdrawiam,
 emil Kowalski

Zdegradowana  
wizytówka miasta

Czy nie zainteresuje Czytelników „Wiadomości” infor-
macja o zaniedbanym, zdegradowanym terenie miasta przy 
wylotowej ulicy Wielickiej 232 ?

28.11.2011 r. Redakcja społecznej strony osiedla Pod-
łęska złożyła kolejną interwencję u Prezydenta Krako-

wa w sprawie skutecznego załatwienia tej sprawy wyda-
jącej najgorsze świadectwo Władzom Miasta! Prosimy 
o poparcie! Szczegóły dostępne są na stronie społecznej  
www.wspolnotypodleska.pl w materiałach grudzień 2011 r. 
„Pomóżmy sobie sami”

Załączam zdjęcie zrujnowanych obiektów i tekst apelu-
interwencji.

(nazwisko i imię  
do wiadomości redakcji)

Fragment apelu:
(…) Apelujemy o wyburzenie baraku, śmietnika, likwida-

cją dzikiego wysypiska odpadów  
 oraz przystąpienie do zagospodarowania działek (…)  

przy ul. Wielickiej 232, będących własnością Gminy Kraków, 
zgodnego z istniejącą już sąsiadującą zabudową  dużego 

 osiedla mieszkaniowego. Celem jest  ochrona praw wła-
ścicielskich mieszkańców i poprawa warunków sanitarnych 
i ekologicznych tego terenu w Dzielnicy XII Krakowa. To 
również sprawa ważna dla poprawy wizerunku tej części Kra-
kowa, dla wszystkich poruszających się ulicą Wielicką na 
wschód. Teren leży tuż przy autostradowym węźle wielickim 
i trasie do Kopalni Soli w Wieliczce.

lo kal ne Fo rum = email: wiadomosci.krakow@wp.pl  = lo kal ne Fo rum

Rewolucja w miejskiej komunikacji

Pasażerowie wszędzie czytają, że mają szczęście korzystać z najlepszej komunikacji miejskiej w Polsce.  
W rankingu magazynu „Forbes” krakowska komunikacja zajęła 9. miejsce na świecie. Czy proponowane zmiany 
wyjdą na lepsze? I komu one służą? 

ulica wielicka 232 w Krakowie, własność Gminy Kraków

=Sygnalizowaliśmy rok 
temu interwencję miesz-
kanki, która boryka się 
z dotarciem do poradni 
lekarskiej dla dzieci przy 
ul. Wysłouchów – nie ma 
podjazdu dla wózków. Podjazd jest, ale tylko w przychodni 
dla dorosłych. Jak wówczas ustaliliśmy, budynek jest w za-
rządzie ZBK. Rada Dzielnicy XI w zadaniach powierzo-
nych na rok 2012 zapisała wykonanie podjazdu dla osób 
niepełnosprawnych, z wózkami dziecięcymi włącznie. Ale 
osobnego podjazdu nie trzeba będzie robić, wystarczy wy-
konać pomost, łączący obie części przychodni zdrowia.

=Mieszkańcy ul. Kołodziej-
skiej w Łagiewnikach docze-
kali się modernizacji sieci 
MPEC, czyli wkopania jej 
pod ulicę. Prace miały się za-
kończyć w połowie grudnia.

=Kryzys w KS Wisła (do 
góry nogami) dał o sobie 
znać także poprzez napisy 
na murach. Ten (jako jeden 
z wielu aktów wandalizmu) 
pojawił się na poczcie na 
Kozłówku.

=Widoczny na zdjęciu chodnik 
na ul. Wysłouchów 4 (od strony 
ul. Halszki) jest wzorem estetyki. 
Warto brać z niego przykład.
=Jakiś zdesperowany pacjent 
wyraził swoją opinię na temat 

służby zdrowia – poprzez napis na ścianie przychodni przy  
ul. Heleny w Bieża-
nowie – „Lekarzu, 
ulecz się sam!”. To 
tłumaczenie senten-
cji łacińskiej, która 
brzmi: ”Medice, cura 
te ipsum”. Jest to opi-
nia powszechnie podzielana, tak jak desperacja pacjentów.
=Przy tejże przychodni znajduje się próg, który nie tyl-

ko wymusza zwolnienie 
jazdy, ale nawet do szu-
kania mechanika samo-
chodowego po wpadnię-
ciu kołem do dziury (na 
zdjęciu).
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W ub. roku w kasie Krakowa zabrakło ok. 50 mln zł. 
W tym roku dziura budżetowa wyniesie ok. 140 mln zł. I to 
po wprowadzeniu drastycznych oszczędności, rezygnacji 
z wielu inwestycji. Trwa przerzucanie się odpowiedzialno-
ścią za fatalny stan miejskich finansów. Władze uważają, że 
kłopoty wzięły się z mniejszych dochodów z tytułu udzia-
łu w podatkach PIT (od osób fizycznych) i CIT (od osób 
prawnych), które miał przekazać budżet państwa. Oponen-
ci argumentują, że przeszacowano prognozowane docho-
dy ze sprzedaży miejskich nieruchomości i że od początku 
budżet miasta był nierealistyczny, nie uwzględniający świa-
towego kryzysu. Nie czuję się kompetentny rozstrzygać kto 
ma rację. Ważne, że obecna sytuacja ma wpływ na wiele 
inwestycji, także w naszej części Krakowa.

odłożone na półkę
Zacznijmy od największej inwestycji, która ma być re-

alizowana ze środków państwowych, ale jest w to zaanga-
żowany także krakowski samorząd. Chodzi o kontynuację 
budowy wschodniej obwodnicy miasta w ciągu drogi S7. 
Przed rokiem, gdy ją otwierano, zapewniano, że prace będą 
kontynuowane. Po wyborach samorządowych okazało się, 
że budżet państwa nie ma środków na realizację wszystkich 
inwestycji drogowych. Z listy priorytetów wykreślono m.in. 
też S7. Obiecywano, że pieniądze na tę drogę na pewno się 
znajdą z puli oszczędności po rozstrzygnięciu przetargów 
na inne drogi albo z funduszy unijnych przesuniętych z za-
dań kolejowych. Podawano nowe terminy, kiedy zapadną 
rozstrzygnięcia, składano kolejne deklaracje o znaczeniu 
S7 dla rozwoju miasta i... nic. Perspektywy kontynuacji 
inwestycji są bardzo mgliste, choć jest ona bardzo dobrze 
przygotowana. Są plany, są tereny, rozstrzygnięto nawet 
I etap przetargu – wyłoniono kilka firm, z którymi miały 
być prowadzone ostateczne negocjacje. 

Kolejna ważna arteria – Trasa Łagiewnicka. Jedyny postęp 
to wydanie ostatecznej decyzji o uwarunkowaniach środowi-
skowych. Trwa rozpatrywanie skargi na decyzję ustalającą 
lokalizację inwestycji, nie rozpoczęto wypłaty odszkodowań.

Na bliżej nieokreśloną przyszłość wstrzymano też prace 
przy wielu innych inwestycjach, które zostały wymienione 
w piśmie Prezydenta Miasta Krakowa z 17 sierpnia br. Są 
wśród nich m.in. przebudowa ul. Bieżanowskiej, budowa 
sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Halszki i Stoja-
łowskiego, przebudowa ul. Prostej, zagospodarowanie Par-
ku Jerzmanowskich wokół pomnika E. Jerzmanowskiego, 
budowa Centrum Kultury i Rekreacji przy ZSOI nr 7 przy 
ul. Czarnogórskiej (powstał jedynie projekt wykonawczy).

coś się realizuje 
Na szczęście są też inwestycje, które są realizowane. 

Wśród nich jest przebudowa ul. Bojki, budowa sali gimna-
stycznej przy Gimnazjum nr 29 przy ul. Aleksandry i base-
nu przy ul. Kurczaba, remont filii Młodzieżowego Domu 
Kultury przy ul. Na Wrzosach, trwają przygotowania do 
przebudowy ul. Chałubińskiego (do końca roku ma być go-
towa dokumentacja projektowa).

Kontynuowana jest też budowa hali sportowej na te-
renie KS „Orzeł” Piaski Wielkie przy ul. Niebieskiej. To 
efekt determinacji radnych Dzielnicy XI, by tę inwestycję 
jak najszybciej zakończyć. Gdy została wykreślona z gmin-
nego budżetu, dzielnicowi samorządowcy szukali środków 

we własnej puli, walczyli, by ten rok nie był stracony, aby 
można było myśleć o oddaniu hali do użytku w 2012 r. 
Dzięki tej determinacji nadal są na to szanse, gdyż w tym 
roku powstały ściany boczne obiektu (do wysokości otwo-
rów okiennych), wykonano termoizolację zaplecza hali, ma 
powstać wieniec żelbetowy zespalający konstrukcję hali.

Nie „zamrożono” także przygotowań do budowy połącze-
nia ulic Kordiana i Bojki. Zarząd Infrastruktury Komunalnej 
i Transportu ma gotowy projekt budowlano-wykonawczy 
i ostateczną decyzję ZRID (zezwolenie realizacji inwestycji 
drogowej). Pozwoliło to złożyć wniosek o ujęcie tej inwestycji 
w budżetach miasta na lata 2012 i 2013 i jej realizację w dwóch 
etapach: od ul. Wysłouchów do łącznika z ul. Tuchowską oraz 
później w kierunku ul. Witosa. Czy tak się stanie, zależy od 
decyzji budżetowej Rady Miasta Krakowa.

Park albo bloki
Po porcji lepszych wiadomości niestety trzeba zakoń-

czyć mało optymistycznie. Znów skomplikowała się sprawa 
utworzenia Parku Duchackiego między ulicami Estońską, 
Malborską i Macedońską. Pełnomocnik właścicieli terenu 
i dawnego dworu osiągnął porozumienie z władzami miasta 
co do kwoty wykupu nieruchomości, harmonogramu spła-
ty kolejnych rat, zapisów aktu notarialnego. Miał on zostać 
podpisany w tym roku, a właściciele mieli otrzymać pierwszą 
ratę należności, by w ciągu 6 miesięcy opuścić dawny dwór.

Wobec planu nabycia nieruchomości w formie ratalnej 
(z płatnością przez kolejne lata) pojawiła się wątpliwość, 
czy zawarcie takiej umowy nie spowoduje zaliczenia tego 
zobowiązania do długu publicznego. Regionalna Izba Ob-
rachunkowa w Krakowie uznała, że zobowiązanie przyjęte 
w akcie notarialnym będzie powiększało dług miasta. Kra-
ków ma minimalny „margines błędu”, niewiele brakuje, 
by został przekroczony dopuszczalny poziom zadłużenia. 
W tej sytuacji w budżecie na rok 2012 nie zaplanowano 
wydatku na I ratę. Nikt nie potrafi powiedzieć, czy zostaną 
podjęte rozmowy z właścicielami terenu, by zgodzili się  na 
podpisanie aktu notarialnego w późniejszym terminie.

Nie można wykluczyć, że właściciele, znużeni wielo-
letnimi negocjacjami, rozczarowani brakiem perspektyw 
sfinalizowania transakcji, odstąpią od rozmów z miastem 
i zdecydują się sprzedać ten atrakcyjny teren któremuś 
z deweloperów, oferujących korzystniejsze warunki.

Krzysztof DulińsKi

7 grudnia odbyła się przed krakowskim magistratem pi-
kieta przeciwko planom likwidacji młodzieżowych domów 
kultury. Temat ten był szeroko relacjonowany i komento-
wany przez media.

Plan taki opracowuje wiceprezydent miasta ds. eduka-
cji Anna Okońska-Walkowicz, która głosi  górnolotnie, że 
chodzi jej o „uaktywnienie społeczeństwa obywatelskiego”. 
Tłumaczy, że nie chodzi o likwidację MDK-ów, co o ich 
„reorganizację” poprzez oddanie w ręce stowarzyszeń lub 
fundacji działających non-profit. Po ich stronie będzie tak-
że utrzymanie obiektów i remonty. Tymczasem ich wyna-
jem przewidziany jest tylko na okres 7-10 lat. Kto zainwe-
stuje znaczne środki przy takich warunkach?

Zdaniem pani wiceprezydent wadą MDK-ów jest to, że 
z ich oferty korzysta tylko 14% populacji młodzieży krakow-
skiej, czyli ok. 5 tys. stałych uczestników, nie bierze przy tym 
pod uwagę uczestników doraźnych. Wyraża niezrozumienie 
tego jak np. z zajęć nauki na instrumencie może korzystać 
tylko paru uczniów. Jej zdaniem to „luksus”, na który mia-
sta nie stać, a chętny do elitarnej nauki powinien sobie za-
łatwić stypendium. W nowym funkcjonowaniu MDK-ów nie 
jest przewidziane, aby dotacja Gminy szła za uczestnikiem 
zajęć, będzie stała. Powstaje retoryczne pytanie, kto zapłaci 
za pozostałą część kosztów – oczywiście rodzice.

Wraz z likwidacją MDK-ów ubędzie etatów nauczyciel-
skich i związanych z tym Kart Nauczyciela, które są solą 
w oku samorządów. Zdaniem pani wiceprezydent 1/3 na-
uczycieli w Krakowie powinna stracić pracę.

Obecnie miasto wydaje na utrzymanie 11 krakowskich 
MDK-ów 20 mln zł rocznie, do tego dochodzi 5 mln sub-
wencji z budżetu państwa bez względu na ilość tych placó-
wek. Wiceprezydent planuje, aby to było 7 mln zł z budżetu 
miasta + 5 mln stałej dotacji państwowej. Swój projekt 
(który jeszcze pewnie będzie zmieniany) pani wiceprezy-
dent zamierza przedłożyć Radzie Miasta.

Każdy wie, że chodzi o pieniądze, których miastu na 
gwałt brakuje. Wiceprezydent Okońska-Walkowicz została 
wynajęta, aby dokonać drakońskich przekształceń w kra-
kowskiej oświacie i (jak sama to podkreśla) liczy się z tym, 
że po zrealizowaniu tego projektu odejdzie ze stanowiska. 

(Kaj)

Sytuacja finansów państwa, w tym samorządowych, wy-
musza drastyczne zmiany także w inwestycjach lokalnych, 
jak powstanie Parku Duchackiego, o co mieszkańcy i liczne 
zaangażowane środowiska, społeczne, ekologiczne i samo-
rządowe z Radą Dzielnicy Xi na czele zabiegają od wielu lat. 

Umowa, jaka miała być zawarta między pełnomocni-
kiem właścicieli terenów a Wydziałem Skarbu UMK jesz-
cze w tym roku (o czym pisaliśmy w nr. październikowym 
– www.wiadomosci.krakow.pl), została negatywnie zwe-
ryfikowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową (choć 
wstępne, ustne sygnały były pozytywne) ze względu na 
to, że obciąża ona dodatkowo zadłużenie Krakowa, który 
balansuje na krawędzi wypłacalności. Obostrzenie w tym 
względzie wyznacza rozporządzenie ministra finansów 
o wstrzymaniu długów samorządowych, które obowiązuje 
do końca roku, ale jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, bę-
dzie także obowiązywało w roku przyszłym.

Rozporządzenie to było licznie i ostro oprotestowane 
przez wszystkie samorządy w Polsce, bo wiadomo, że jedy-
nie przy pomocy kredytów (które są publicznym długiem) 
można realizować  wszystkie większe inwestycje lokalne 
w naszym kraju. Kredyty są niezbędne do wykorzystania 
środków unijnych i pokrywają część kosztów – wkład wła-

sny musi wynosić ok. 30 % wartości inwestycji. Nie dotyczy 
to oczywiście Parku Duchackiego.

Mimo że umowa w sprawie Parku Duchackiego nie zo-
stała podpisana, a wykupienie terenów nie jest zapisane 
(jako pierwsza rata) w projekcie przyszłorocznego budżetu, 
prezydent Jacek Majchrowski deklaruje publicznie, w tym 
na spotkaniach budżetowych z radnymi miasta z obu naj-
większych klubów, że Park Duchacki powstanie i że zapis 
jest lub będzie w dziale wykupu terenów. Jeśli nie będzie za-
pisu w prezydenckim projekcie budżetu, szansą są poprawki 
do budżetu wniesione przez radnych miasta, a w przypad-
ku Parku Duchackiego deklarowane jest  w tym względzie 
zgodne stanowisko zarówno w klubie PO, jak i PiS. 

Na stronie internetowej miasta można przeczytać, że do 
23 grudnia Prezydent ma przekazać Radzie Miasta budżet 
z ewentualną autopoprawką, a do 27 grudnia jest czas na 
poprawki Komisji, Klubów i radnych. Budżet Krakowa ma 
być uchwalony na początku przyszłego roku.

Czy Prezydent Majchrowski dotrzyma słowa, czy radni 
miasta wniosą i przegłosują poprawki w sprawie Parku Du-
chackiego, o tym się dowiemy na przełomie roku.

jarosław KajDańsKi

szczegóły na stronie Facebooka

jeST naS 7 MlD. W ostatnim dniu października br. 
pojawił się na Filipinach 7-miliardowy mieszkaniec Ziemi. 
Przyrost ludności jest lawinowy, rocznie przybywa 80 mln 
osób. Dwa tys. lat temu żyło na Ziemi ok. 300 mln ludzi, dwa 
miliardy pojawiły się w r. 1927, trzy miliardy w 1959, pięć 
w 1987, a sześć mld w 1999. Wg prognoz w połowie tego stu-
lecia ludność Ziemi osiągnie 11 mld. Najludniejszym krajem 
są Chiny – 1,35 mld, następnie Indie – 1,24 mld. Wyludnia 
się Europa, przeludnia się Azja. Oprócz deficytu żywności, 
największym deficytem jest i będzie woda – ok. 40%.

USUnĄć oDPaDY. Kolejna wygrana sprawa „odpado-
wa” – informuje Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody. 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze podtrzymało decyzję 
Prezydenta Miasta Krakowa nakazujące właścicielom dzia-
łek przy ul. Tuchowskiej usunięcie odpadów składowanych 
na terenie źródliska Drwinki. Sprawa ciągnęła się od kilku 
lat po wniosku TnROP o wszczęcie postępowania w sprawie 
nielegalnego składowania odpadów. Za to Regionalna Dy-
rekcja Ochrony Środowiska w Krakowie zupełnie nie przeję-
ła się zasypaniem w tym miejscu stanowiska storczyków.

PijaK Z PiSToleTeM. Jak podała „Gazeta Wybor-
cza” z 14.11 br.: „Mieszkaniec Krakowa dwukrotnie strzelił 
do swojego psa, bo ten na niego warknął. Lekarzom udało 
się uratować zwierzę. Cocker spaniel z ranami postrzało-
wymi trafił w ubiegłym tygodniu do jednej z krakowskich 
lecznic. – Wysiłki lekarza weterynarii pozwoliły na urato-
wanie zwierzęcia, jednak znajdowało się ono w ciężkim 
stanie i wymagało dłuższej kuracji – relacjonuje Katarzy-
na Padło z małopolskiej policji. O sprawie powiadomiono 
policję. Funkcjonariusze ustalili, że do psa strzelił...jego 
właściciel. Mężczyzna zdenerwował się, ponieważ pies na 
niego warczał. – Według mężczyzny pies warczał na nie-
go, gdy wyczuwał alkohol. Tego dnia także miał zachowy-
wać się agresywnie, rzucając się na właściciela i gryząc go 
– dodaje policjantka. Pies został przekazany pod opiekę 
innej osobie, wkrótce zostaną podjęte decyzje co do jego 
dalszego losu. Były właściciel  dostał zarzut znęcania się 
nad zwierzęciem”. A nasi Czytelnicy dodają: „Zdarzenie 
miało miejsce 9-10 listopada. Zrobił to przy swoim dziecku 
mieszkaniec ul. Podedworze bloku 8 na os. Piaski Nowe. 
Ten człowiek bardzo często porusza się samochodem pod 
wpływem alkoholu”.

Dziurawy budżet Krakowa
Tegoroczną dziurę w budżecie Krakowa władze „łatają” oszczędnościami, wstrzymaniem wielu inwestycji.  

W przyszłym będą ją „zasypywać” podnosząc miejskie podatki i opłaty, ceny biletów komunikacji zbiorowej itp.

Park Duchacki – oczekiwanie

Gdy powstanie połączenia ulic Kordiana i Bojki, mieszkańcy 
będą mogli chodzić chodnikiem.  fot. (Kaj)

Kontrowersyjna 
prywatyzacja MDK-ów

W skrócie
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Zdrowych i spokojnych
świąt Bożego Narodzenia

oraz pomyślności
w nadchodzącym 2012 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 2012 Roku

dla Mieszkańców
Spółdzielni Mieszkaniowej  

„Nowy Bieżanów”
życzą

Rada Nadzorcza, Zarząd
oraz Pracownicy Spółdzielni

im. Marii Skłodowskiej - Curie

XV LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Kraków, Al. A. Dygasińskiego 15
tel. i fax. 12 658 17 15

www.xvlo.pl, e-mail: admin@xvlo.pl

JESTEŚ NASTAWIONY NA SUKCES - 
WYBIERZ „PIĘTNASTKĘ”

CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE!!!

Więcej informacji  
można znaleźć  

na naszej  
stronie internetowej 

www.xvlo.pl

Dla uczniów ostatnich klas gimnazjalnych nieubłaganie 
zbliża się czas dokonywania wyboru nowej szkoły. Szkoły, 

która spełni ich oczekiwania i zapewni sukces w przyszłości. 
Wspaniałe liceum, z pięćdziesięcioletnią tradycją, jak co 

roku prezentuje swoją ofertę edukacyjną i pragnie zaprosić 
młodzież w swoje progi.

Poczytajcie o nas i dołączcie do elitarnego  
grona uczniów „piętnastki”…

Szkoła posiada bogatą bazę dydaktyczną i sportową: zespół 
boisk „Orlik 2012”, odnowioną salę gimnastyczną, czytelnię 

multimedialną, sale komputerowe, pracownie przedmiotowe. 

Pracowita i kreatywna kadra pedagogiczna oferuje 
szeroki zakres zajęć pozalekcyjnych:

 koła przedmiotowe i koła zainteresowań (np. dziennikarskie, •	
teatralne, strzeleckie, sportowe, chór);
 współpraca z organizacjami – PCK, LOK, ZHP;•	
 koło CARITAS i pomoc charytatywna;•	
 współpraca z •	 Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem 
Pedagogicznym, Wyższą Szkołą Europejską, AGH i KUL – 
szkoła ćwiczeniowa;
 zajęcia terenowe z biologii, geografii, historii;•	
 warsztaty psychologiczno – pedagogiczne.•	

NASZE PRIORYTETY:  
100% ZDAWALNOŚCI EGZAMINU 

MATURALNEGO

Humanistą być…

 doroczny szkolny festiwal artystyczny (SZFA);•	
 olimpiady z historii, wos–u, wiedzy o prawach człowieka;•	
 wyjścia na warsztaty, spektakle teatralne, debaty;•	
 ukierunkowane zajęcia dla klas medialnych - wyjścia do •	
Telewizji Kraków, Radia Kraków i redakcji krakowskich gazet;
 współpraca z Teatrem Ludowym;•	
 zajęcia warsztatowe z przedstawicielami mediów (radio, •	
prasa telewizja);
 wielu absolwentów aktywnych w świecie polityki, mediów, •	
kultury.

Na językach… 

 udział w Unijnym Projekcie COMENIUS – TOLERANCJA W •	 XXI 
WIEKU (w ramach projektu wymiana z Portugalią, Włochami, 
Bułgarią, Rumunią, Łotwą);
 coroczne obozy naukowe w Londynie; •	
 coroczna wymiana młodzieży ze szkołami w Niemczech •	
(Marie-Curie-Gymnasium z Kirchzarten);
 prelekcje przedstawicieli zagranicznych uczelni.•	

W zdrowym ciele…

 udział w lekkoatletycznych zawodach międzyszkolnych;•	
Biegi Samorządowe dziewcząt i chłopców;•	
 Liga Piłki Siatkowej – Krakowska Olimpiada Młodzieży.•	

Działasz  
lokalnie? 

reklamuj  
się  
lokalnie!

reklAmA  
w „wIADomośCIACh”

504 853 960
wiadomosci.krakow@wp.pl

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 2012 Roku

Rada Nadzorcza,  
Zarząd oraz Pracownicy

Spółdzielni Mieszkaniowej  
„Nowy Prokocim”

•	Uczciwa	posprząta	solidnie,	umyje	okna	
–	504	790	833
•	Podejmę	opiekę	nad	starszą	osobą,		
800	zł/m-c	–	tel.	883	484	900	
•	Posprzątam,	umyję	okna,	zaopiekuję	
się	dzieckiem	lub	starszą	osobą	–		
511	416	168

•	Odpowiedzialna,	dyspozycyjna,	
z	doświadczeniem,	lubiąca	dzieci,	zajmie	
się	dzieckiem	chodzącym	–	608	631	601
•	39-letnia	osoba,	matka	10-letniego	
chłopca,	zaopiekuje	się	dzieckiem,	starszą	
osobą,	zrobię	zakupy,	posprzątam,	
wezmę	dziecko	na	spacer,	dyspozycyjna	
w	godz.	8-14	–	tel.	518	596	970
•	Do	wynajęcia	mieszkanie	34	m	kw.	
przy	ul.	Wysłouchów	–	606	432	507
•	Zamienię	mieszkanie	2-pokojowe		
(37	m	kw.)	na	Kozłówku	–	na	większe,		
3	lub	4	pokojowe	–	606	438	192

•	Do	wynajęcia	mieszkanie	2	pok.	przy	
ul.	Borsuczej	–	728	778	185
•	Kupię	2	pokoje	z	kuchnią	i	balkonem,	
powyżej	II	p,	słoneczne,	dz.	Krowodrza	
lub	Śródmieście,	bez	pośredników	–		
506	357	497
•	Sprzedam	mieszkanie	w	bloku	przy		
ul.	Nowosądeckiej	31	–	tel.	698	080	083
•	Szukam	pokoju	do	wynajęcia	od	
1	grudnia,	do	kwoty	400	zł,	z	mediami.	
Jestem	osobą	pracującą,	bez	nałogów,	
spokojną	–	514	414	701
•	Pokój	do	wynajęcia	–	698	609	892

Ogłoszenia
drobne

e-mail:	wiadomosci.krakow@wp.pl
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Z pojęciem ikona, z jej pisaniem zawsze kojarzyli mi się 
mnisi, którzy w trakcie tworzenia obrazów religijnych od-
dawali się postom i modlitwom, którzy niejednokrotnie na 
klęczkach realizowali anonimowe dzieła przedstawiające 
chrystusa, Maryję, Trójcę Przenajświętszą czy świętych 
patronów. ikony, przed którymi potem modlono się, i tak 
jest nadal, w cerkwiach i kościołach.

I chociaż wiem, że dziś ikony może pisać właściwie każdy, 
a szkoły ich tworzenia są dostępne dla zainteresowanych, 
to na spotkanie z jeRZYM SUgieReM, który od kilku lat 
pisze ikony, szłam ciekawa jego pasji. Interesowało mnie 
również, jak wygląda jego pracownia. Na ile przypomina… 
zakonną celę.

Jakież więc było moje zdziwienie, gdy okazało się, że 
mieszkający w Prokocimiu ikonopisarz jest z wykształ-
cenia… geodetą, który przepracował w zawodzie prawie 
40 lat. Zaś jego ikony powstają w zwyczajnym mieszkaniu. 
Nie prowadzi też zakonnego stylu życia; jest mężem, ojcem 
dorosłych córek i zakochanym we wnukach dziadkiem. Już 
na miejscu, w bloku przy ul. Snycerskiej szybko przeko-
nałam się, że to jednak nie jest typowe M. Bo czy w dzi-
siejszych czasach często na ścianach tuż obok siebie wiszą 
ikony Matki Bożej, Jezusa, św. Jerzego, Archanioła Micha-
ła, Trójcy Przenajświętszej…? Tymczasem mocne kolory 
złota, czerwieni nadają temu miejscu szczególny charakter, 
a gospodarz z podziwu godnym spokojem udziela odpo-
wiedzi na mnożące się pytania.

– Wszystko zaczęło się od zwiedzania kościoła, który kiedyś 
był cerkwią, i podziwiania ikon tam się znajdujących – wspo-
mina początki swej twórczości Jerzy Sugier. – Chociaż nie 
ukrywam, że wcześniej interesowałem się malarstwem, na-
wet coś malowałem. Pamiętam jednak, że wtedy, po urlopie, 
w 2007 r. wróciłem do domu, otwarłem komputer i zacząłem 
szukać informacji na temat pisania ikon.

Ich twórca z Prokocimia przyznaje, że na początku 
dysponował niedużą deską i informacjami odszukanymi 
w Internecie. Z czasem skompletował potrzebne materiały 

i wiadomości. Dziś może godzinami opowiadać o kolejnych 
etapach tworzenia ikon, o materiałach, które są w tej twór-
czości niezbędne.

W ciągu kilku ostatnich lat pisanie ikon stało się jego pa-
sją, która daje wiele radości i satysfakcji. W tym czasie stwo-
rzył ponad 30 religijnych obrazów, różnej wielkości, głównie 
portretowych. Jak mówi, kolejne etapy ich tworzenia zajmują 
dużo czasu: – Są takie, które pisze się do miesiąca. Ale niejed-
nokrotnie trwa to nawet pół roku. Nie, nie należę do tych, któ-
rzy poszczą przed przystąpieniem do pisania, ale przed każdym 
kolejnym etapem tworzenia odmawiam zalecaną, proponowa-
ną ikonopisarzom modlitwę. To pomaga się skupić, oderwać 

od codzienności. Lubię też w trakcie pisania słuchać muzyki 
sakralnej, chociaż to wynika z wcześniejszych zainteresowań. 
Najtrudniejszy etap to dla mnie złocenia, ale gdy się już to zrobi, 
to jest wielka radość – wyznaje i dodaje, że w swoim zbiorze 
szczególnie sobie ceni ikonę przedstawiającą jego patro-
na, św. Jerzego, a najbardziej podoba mu się Matka Boska  
Włodzimierska, którą napisał na… desce kreślarskiej. 

Ikony jego autorstwa wiszą w mieszkaniach bliskich – 
rodziny, przyjaciół, dobrych znajomych. Często bywa tak, 
że ktoś je zamawia z jakiejś okazji i Jerzy Sugier stara się 
sprostać oczekiwaniom, chociaż przyznaje, że ikony nie 
można pisać szybko. – Cieszę się, gdy mogę podarować pre-
zent, który sprawia obdarowanym radość, a tak jest z moimi 
ikonami – mówi. 

Przy okazji wernisażu, który odbył się we wrześniu br. 
w filii Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Na Wrzo-
sach, mógł zobaczyć, że jego prace wzbudzają zaintere-
sowanie. „Przestrzeń modlitwy” przyszło podziwiać wiele 
osób. – Muszę powiedzieć, że jestem zadowolony z wystawy 
– przyznaje. – To przyjemne uczucie, gdy widzi się, że tyle 
osób ogląda ikony, zatrzymuje się przy nich, przygląda się im. 
Chociaż byłem trochę onieśmielony tym wszystkim, całym 
tym zamieszaniem (śmiech).

Gdy się rozmawia z emerytowanym geodetą, trudno 
nie zauważyć, że artystyczna działalność bardzo mu słu-
ży. Wciąż aktywny, planujący kolejne realizacje, poszerza 
i wzbogaca swoją wiedzę. Ma nowe pomysły, czuje się po-
trzebny i spełniony. Przekonuje, że pasja może mieć rów-
nież właściwości terapeutyczne: – W dzisiejszych czasach pi-
sanie ikon przeżywa swój renesans – mówi. – Widzę, że dużo 
osób uczestniczy w kursach, na których uczą ich tworzenia. 
To dobrze, że są tacy, którzy się tym interesują. Nawet, jak 
ktoś się chce wyciszyć, to taki kurs również temu sprzyja, spra-
wia, że ludzie pisząc ikony, spoglądają na otaczający ich świat 
z innej perspektywy. 

Maria fortuna–suDor

Zdjęcia: z archiwum artysty

Ikonopisarz z Prokocimia
Anioł grający na harfie  Madonna wg Guariento Archanioł Michał Matka Boska Prochtiejowska Św. Jerzy walczy ze smokiem
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żywność genetycznie modyfikowana jest jednym z naj-
bardziej kontrowersyjnych tematów na naszym kontynen-
cie, choć właściwie powinno się mówić o organizmach ge-
netycznie modyfikowanych, do czego odnosi się popularny 
angielski skrót ich nazwy (ang. Genetically Modified Orga-
nisms), gdyż ogromna większość ich upraw wcale nie jest 
przeznaczona na pożywienie, a na paszę dla zwierząt lub 
do produkcji przemysłowej, np. ubrań.

Najsilniejsze obawy wobec GMO występują w Europie. 
W kilku państwach uprawa takich roślin jest zakazana lub 
dąży się do wprowadzenia zakazu. Także na poziomie UE 
podjęto próbę przyjęcia prawa stanowiącego wyraźne ze-
zwolenie na wprowadzenie zakazów i polska prezydencja 
stoi obecnie przed niełatwym zadaniem doprowadzenia do 
przyjęcia tych zapisów. Tymczasem na rodzimym gruncie 
niemal udało się zwolennikom GMO wprowadzić do usta-
wy o nasiennictwie przepis umożliwiający rejestrację roślin 
genetycznie modyfikowanych, jeżeli zostały zatwierdzone 
na poziomie UE (dotychczas stało się tak z jedną odmianą 
kukurydzy i jedną ziemniaka, ale inne aplikacje czekają na 
rozpatrzenie). Można odnieść wrażenie, że prezydent za-
wetował tę ustawę tylko ze względu na medialny rozgłos, 
który został wywołany w ostatniej dosłownie chwili. 

Czy obawy wobec GMO są słuszne? Właściwie wszystkie 
społeczeństwa Europy są im niechętne, nawet najbardziej 
chyba ufne społeczeństwo brytyjskie jest podzielone w tej 
sprawie niemal po połowie. Aby postarać się odpowiedzieć 
na to pytanie podzielę argumenty przeciw GMO na trzy 
grupy: etyczne, zdrowotne i ekonomiczne. 

czy GMo są moralne?
Człowiek dokonywał mieszania gatunków od wieków, tak 

jak gatunki były modyfikowane samorzutnie przez naturę 
i jest to jeden z argumentów używanych przez zwolenników 
GMO, według którego nie stanowią one żadnej rewolucyj-
nej zmiany. Jednakże odkrycie DNA i zastosowanie tego 
odkrycia do uprawy roślin umożliwiło dokonywanie zmian 
znacznie szybszych i dalej idących. Organizmy transgenicz-
ne, bo o nie tu głównie chodzi, są to zatem organizmy po-
siadające zmienione przez człowieka DNA w celu wzmoc-
nienia odporności na szkodniki, warunki klimatyczne lub 
dla zwiększenia efektywności uprawy. 

Samo dokonywanie modyfikacji roślin (zwierzęta celowo 
wyłączam z zakresu artykułu, bo w debacie nad GMO cho-
dzi głównie o rośliny) trudno uznać za moralnie naganne. 
Tylko czy człowiek jest rzeczywiście w stanie przewidzieć 
konsekwencje masowej uprawy tych roślin? Nie pozostaną 
one bez wpływu na inne uprawy, jak i na florę. Nie jest to 
pytanie bezpodstawne w obliczu ogromnej skali zjawiska. 

Wielu katolików może być zaskoczonych faktem, że Ko-
ściół katolicki w żadnym dokumencie nie potępia GMO. 
Nie jest to wszak aż tak dziwne, gdyż według Księgi Rodzaju 
człowiek ma czynić sobie ziemię poddaną i choć poszczegól-
ni hierarchowie i kapłani mają na ten temat różne zdanie, 
nie ma oficjalnego dokumentu Kościoła zajmującego stano-
wisko w tej sprawie. Co więcej, według Papieskiej Akademii 
Nauk, GMO mogą stanowić nawet szansę na rozwiązanie 
(lub zmniejszenie) problemu głodu na świecie. 

Ten ostatni argument jest jednak w debacie stanowczo 
nadużywany. Nie razi to może aż tak bardzo, gdy stosuje go 
nie odnoszący z tego żadnych korzyści naukowiec, choć we-
dług części badań nadzieje pokładane w efektywności i od-
porności GMO są nadmierne – GMO mają prowadzić do 
wyjaławiania gleby (co z kolej może grozić dodatkowymi 
klęskami głodu), a także nie zapobiegają stosowaniu środ-
ków chemicznych przy ich uprawie. Natomiast w ustach lu-
dzi reprezentujących wielkie firmy produkujące GMO ar-
gument o likwidacji głodu jest wyjątkowo nieetyczny, gdyż 
ogromna część GMO, często nawet zdecydowana więk-
szość, nie jest przeznaczona na pożywienie. Mamiąc zatem 
ludzi wizją świata bez głodu przemysł stara się stworzyć ko-
rzystne środowisko dla prowadzenia swojego interesu.

O ile zatem sama modyfikacja roślin nie jest nieetycz-
na, o tyle ich nieograniczone zastosowanie w przyrodzie 
oraz argumenty wykładane w ich obronie mogą takie być. 
Na inny aspekt nieetyczności debaty zwrócił uwagę Piotr  
Stankiewicz, badacz konfliktu interesów w debacie nad 
GMO. Wielu naukowców występujących w tej debacie jako 
bezstronni eksperci jest albo bezpośrednio na liście płac 
koncernów produkujących GMO, albo korzysta z ich gran-
tów na badania. Trudno zatem im bezspornie ufać w ich 
ocenie wpływu GMO na środowisko i zdrowie. 

czy GMo są zdrowe?
Jak łatwo się domyślić, można znaleźć badania potwier-

dzające zarówno ich absolutną nieszkodliwość, jak i ne-
gatywny wpływ na zdrowie. Po obydwu stronach można 
znaleźć także zarzuty podważające wiarygodność badań: 

autorzy pierwszych są często oskarżani o wysługiwanie się 
wielkim koncernom, ale autorzy drugich także nie działają 
w środowisku niepodatnym na wpływy. Różne lobby są za-
interesowane udowodnieniem szkodliwości GMO, przede 
wszystkim ekolodzy. 

Nie sposób tu nawet w przybliżeniu omówić różnorod-
ności wyników, do jakich doszli różni badacze; autor nie 
pretenduje do miana osoby, która byłaby w stanie przed-
stawić te analizy szczegółowo. Wielu naukowców twierdzi 
zresztą, że trzeba jeszcze wiele lat badań, aby można było 
coś powiedzieć z dużą pewnością. Niektórzy wyciągają 
z tego wniosek, że skoro mało o GMO wiemy, to lepiej ich 
zakazać. 

Nie jest jednak tak, że nie wiemy nic. Spośród dostęp-
nych w internecie wyników badań wskazujących na szko-
dliwość GMO na zdrowie zwierząt można odnaleźć np. 
stwierdzenia o przeciętnie mniejszej wadze zwierząt kar-
mionych paszą pochodzącą z roślin genetycznie modyfi-
kowanych. Niektóre badania wskazują na wyższy odsetek 
schorzeń narządów wewnętrznych, np. nerek, choć czasami 
są to różnice na poziomie od kilku do kilkunastu procent. 
Przede wszystkich wskazuje się na większą podatność na 
alergie, które jawią się jako jedna z głównych chorób cywi-
lizacyjnych. Z drugiej strony badania głównego koncernu 
na tym polu, Monsanto, przedstawiane są jako niewiary-
godne głównie ze względu na zbyt krótki okres badań na 
szczurach - pewne skutki mogą być widoczne dopiero po 
dwóch latach. 

Wobec różnorodności konkluzji, do jakich dochodzą na-
ukowcy, przeciętny konsument zostaje do pewnego stopnia 
bezradny. Trudno mu się dziwić biorąc pod uwagę chociaż-
by uwikłania dużej części naukowców. Niemniej jednak coś 
jest na rzeczy i mogę zrozumieć tych, którzy się żywności 
z GMO obawiają. Tym samym uważam, że ludzie powin-
ni mieć prawo domagać się wprowadzenia zakazu upraw 
GMO, jeżeli tego sobie życzą. 

czy GMo są opłacalne?
Zwolennicy GMO wskazują, że Europa, decydując się na 

zakazywanie ich upraw pozostaje w tyle za potentatami na 
tym rynku, czyli głównie USA, Kanadą, Brazylią, Argenty-
ną, Chinami i Indiami. Argument ten byłby jednak w pełni 
prawdziwy, gdyby efektywność i opłacalność upraw GMO 
była rzeczywiście dużo wyższa, niż upraw tradycyjnych, ale 
– jak wskazano powyżej – to wcale nie jest takie pewne.

Nie ulega natomiast wątpliwości, że GMO doskonale 
służą wielkim koncernom, których nie ma na światowym 
rynku wiele, w związku z czym możemy mówić o globalnym 
oligopolu. Ziarna poszczególnych upraw są bowiem paten-
towane, co powoduje, że rolnicy muszą je kupować od tych 
właśnie firm przynosząc im krocie. 

Z tego powodu uprawy GMO stają się opłacalne tylko 
na plantacjach o ogromnym areale, a te oczywiście mogą 
stanowić zabójczą konkurencję dla małych gospodarstw. 
GMO prowadzi zatem do „latyfundyzacji wsi”, jak za-
uważyła Katarzyna Lisowska zabierająca głos w konsulta-
cjach przeprowadzonych przez prezydenta. Polscy rolnicy 
mają zatem najwięcej do stracenia w związku z rozwojem 
GMO. Wystarczy porównać dane statystyczne: przeciętny 
rozmiar gospodarstwa rolnego w Polsce według Eurosta-
tu to pomiędzy 5-10 ha, podczas gdy w Wielkiej Brytanii 
(jednym z głównych promotorów GMO w Europie) ponad 
50 ha, a w Hiszpanii ok. 25. Rolnictwo stanowi także źródło 
utrzymania dla około 10 procent społeczeństwa polskiego, 
podczas gdy w Hiszpanii wskaźnik ten wynosi pomiędzy 
3-5 proc., a w Wielkiej Brytanii poniżej 3 proc. Widać wy-
raźnie, że jeżeli GMO w Polsce kogoś by wzbogaciły, to 
raczej nie polskich rolników. 

lepiej jednak zakazać
O ile przesłanki etyczne dla zakazania GMO są dosyć 

słabe, a zdrowotne, choć istotne, nadal nie są jasne, to 
przyczyny ekonomiczne powinny skłaniać polski rząd do 
wprowadzenia zakazu upraw GMO w Polsce i popierania 
takiego rozwiązania na poziomie UE. Niestety dotychcza-
sowe działania, szczególnie ze strony koalicyjnego PSL 
mającego rzekomo reprezentować interesy rolników, nie 
są w tej sprawie jednoznaczne. PSL zdaje się mobilizować 
przeciw GMO tylko, gdy opinia publiczna i rywale nagle się 
o to stanowczo upomną. Nie tak powinny wyglądać działa-
nia partii mającej bronić interesów polskiej wsi.

Maciej Brachowicz
autor jest prawnikiem i ekonomistą, 

członkiem Klubu jagiellońskiego, 
doradcą konserwatystów w Parlamencie europejskim.

Artykuł ukazał się 27.10.2011r.  
w „Dzienniku Polski”, w dziale Opinie.

kupujemy więcej niż nam potrzeba
Z przeprowadzonych badań wynika, że co czwarty Po-

lak wyrzuca jedzenie do kosza, podczas gdy nadaje się ono 
do spożycia. Problem polega na tym, że kupujemy więcej 
niż jesteśmy w stanie przejeść. Najczęściej wyrzucane jest 
pieczywo, ziemniaki, warzywa, owoce i wędliny; najrzadziej 
- jaja, sery i ryby. Pozbywamy się produktów przetermi-
nowanych, często niewłaściwie przechowywanych, ale też 
nadmiaru jedzenia nakładanego na talerze, co w okresie 
świątecznym jest szczególnie aktualne. Warto kontrolować 
pod tym względem naszą świąteczną tradycję, do której 
niestety zalicza się wyjątkowo obfite i częste jedzenie. 

Jedna z zasad zdrowego żywienia powtarza, aby na-
kładać sobie na talerze połowę porcji, którą chciałoby się 
zjeść. Jest to sposób na „oszukanie” nadmiernego apetytu, 
który na ogół wysyła nam mocno przesadzone sygnały. 

Wyliczono, że w domu przeciętnego Europejczyka do 
śmietnika trafia 20-30% jedzenia, z czego aż ponad 60% 
nadaje się do spożycia. W USA jest pod względem jeszcze 
gorzej, tam trafia do kosza 25-40% zakupionej żywności.

Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia 
i Rolnictwa (FAO) alarmuje, że na świecie co roku wyrzuca-
ne jest ok.1,3 mld ton jedzenia, co stanowi 1/3 produkowanej 
żywności. W samej Unii Europejskiej marnuje się rocznie 
blisko 90 ton produktów spożywczych, z czego ponad 40% 
trafia do śmietnika w gospodarstwach domowych, za pozo-
stałe 40 % strat odpowiadają przetwórcy żywności, 14% strat 
generują restauracje i firmy cateringowe, a niespodziewanie 
tylko 5% sieci handlowe i indywidualni sprzedawcy.

Polska zajmuje pod tym niechlubnym względem piąte 
miejsce w Europie, po Wielkiej Brytanii, Niemczech, Fran-
cji i Holandii.

W ramach unijnej strategii rozwoju „Europa 2020” mówi 
się o  programie, jak oduczyć bogatą część świata nawyku 
marnowania żywności na etapie produkcji, dystrybucji i kon-
sumpcji. W ramach tego ma być także prowadzona akcja 
edukacyjna, skierowana głównie do kobiet, bo to one najczę-
ściej są odpowiedzialne za gospodarowanie jedzeniem w do-
mach. 16 października podczas tegorocznego Światowego 
Dnia Żywności, organizowanego przez FAO, stwierdzono, 
że potrzeba ok. 80 mld dolarów rocznie na to, aby zapewnić 
„bezpieczeństwo żywnościowe” na całym świecie.

Głód i niedożywienie 
Z 7 mld ludności Ziemi głoduje ponad 1 mld ludzi, głów-

nie w Afryce, czego powodem są m.in. susze, kataklizmy 
i wojny. Oprócz głodu panuje też niedożywienie i to nie tylko 
w krajach rozwijających się, ale i rozwiniętych, jak Polska. 
Przyczyną jest coraz większe rozwarstwienie społeczne, gdzie 
jedni zarabiają coraz więcej, a inni coraz mniej. W Polsce ze 
względu na niskie dochody niedożywieniem zagrożonych 
jest ok. 5 mln ludzi. Na drugim biegunie jest niewłaściwe 
odżywanie, głównie produktami kalorycznymi i tłustymi – co 
jest przyczyną rosnącej liczby chorób cywilizacyjnych. Zjawi-
sko powszechnej otyłości występuje w USA, gdzie nadwagę 
ma co trzeci Amerykanin, bardzo często w wieku bardzo 
młodym. W Polsce nadwagę ma co piąta osoba.

Istotnym problemem jest też tzw. „głód ukryty”. Oka-
zuje się, że – wbrew pozorom – w naszej rodzimej diecie 
występuje chroniczny niedobór żelaza, wapnia i witami-
ny C. Zdecydowanie za mało jemy warzyw i owoców, jest 
to żywność nieprzetworzona, gdzie występują w dużej ilości 
najbardziej odpowiednie składniki odżywcze.

oprac. (Kaj)
m.in. na podstawie artykułu „Marnujemy na potęgę” 

[„Dziennik Polski”, 27.10.2011 r.]

GMO: czy są powody do obaw?17 października br. przez ulice większych miast 
w Polsce przemaszerowały tzw. „strajki  żywności”, 

których intencją było zwrócenie uwagi na to,  
jak wiele marnuje się żywności.

Śmietniki pełne 
jedzenia
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Drogi Święty Mikołaju!
Moja lista próśb do Ciebie mogłaby być bardzo 

długa. Chciałabym prosić Cię o słodycze, drogie ko-
smetyki, eleganckie buty i ubrania, ale… to wszystko 
można kupić samemu w sklepie. Dlatego, proszę Cię, 
abyś swoimi magicznymi zdolnościami, jakie ma tylko 
Święty Mikołaj, sprawił, aby moja rodzina, znajomi 
i sąsiedzi cieszyli się dobrym zdrowiem, wytrwałością 
w zmaganiach z codziennymi problemami oraz abyśmy 
wszyscy byli dla siebie milsi i bardziej życzliwi. Jeśli nie 
wyczerpałam limitu życzeń, możesz dorzucić także po-
dróż dookoła świata!

Maria Antonina
osiedle Kurdwanów

* * *
O co chciałabym prosić św. Mikołaja? Może 

o rozsądek dla pracodawców w sprawie umów dla za-
chodzących w ciążę pracownic. Wielu daje taką na czas 
określony, często do czasu porodu. Wychodzi na to, że po 
urlopie rodzicielskim i wychowawczym, niestety nie ma 
powrotu na poprzednie stanowisko pracy i trzeba rozglą-
dać się za czymś innym. Czy to ma motywować do posia-
dania dzieci? Nie sądzę…

Dla mnie samej nic więcej nie trzeba, bo już mężem 
niedawno dostaliśmy największy skarb – naszą Nikolkę.

Aneta 
 Prokocim Nowy

* * *
Pisząc list do Świętego Mikołaja, poprosiłabym 

o możliwość rozwijania siebie i swoich pasji. Oczywiście, 
na liście potrzeb nie zabrakłoby nowych spodni, butów czy 
perfum. Nie zapomniałabym również o swoich bliskich; 
rodzinie i przyjaciołach. Pewnie niejeden zapragnąłby 
dla nich zdrowia. Jednak ja poprosiłabym o miłość. Żeby 
dzięki niej czuli się szczęśliwi i spełnieni. Natomiast dla 
Kurdwanowa, na którym mieszkam od blisko 11 lat, po-
prosiłabym o szybszy i jak najpełniejszy rozwój osiedla, aby 
stało się ono przyjazne dla wszystkich jego mieszkańców.

Dominika Waksmundzka,
gimnazjalistka

* * *
Drogi św. Mikołaju!

Natchnij proszę przedstawicieli Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Podgórze” dobrą myślą o ulicy Wolności. Jak Ty nie 
pomożesz, to już nie wiem kto... Załączam serdeczności,

Blanka Korona
Wola Duchacka 

* * *
Czego życzyłbym sobie jako przyszły mieszka-

niec dzielnicy X? Przede wszystkim szybkiego ukończe-
nia budującego się mieszania, a wraz z nim rozpoczęcia, 
a zarazem kontynuowania ważnego rozdziału w moim 
życiu. Aby był to ciepły, przytulny kąt, gdzie moglibyśmy 
wracać po pracy i cieszyć się każdą chwilą w nim spę-
dzoną. Aby było to nasze miejsce w tej dzielnicy, wyma-
rzone.

Wojciech Kuma 
Swoszowice

Cd. na str. 15

w 2009 r. Rada Unii europejskiej podjęła decyzję 
o ustanowieniu 2011 r. „europejskim Rokiem Działalności 
wolontariackiej na rzecz aktywnego obywatelstwa”. Mię-
dzynarodowy Rok wolontariatu jest okazją do zwrócenia 
uwagi na wolontariuszy, których można spotkać na całym 
świecie, i do podkreślenia roli, jaką we współczesnych spo-
łeczeństwach pełnią. co warte podkreślenia, coraz więcej 
się mówi o wolontariuszach, o tym, że w niektórych sytu-
acjach są nie do zastąpienia. 

A jak to wygląda na naszym, lokalnym podwórku? Za-
pytani przeze mnie znajomi, ludzie w różnym wieku, nieza-
interesowani tą formą działalności, przyznają, że dla nich 
wolontariat to przede wszystkim aktywność ludzi młodych; 
uczniów i studentów, którzy biorą udział w zorganizowa-
nych akcjach. 

Zobaczyć inny świat
Ta forma wolontariatu, w której uczestniczą często oso-

by niepełnoletnie, ma do spełnienia dwie funkcje. Z jednej 
strony uwrażliwia młodych na potrzeby innych. To przy 
okazji zbiórek pieniędzy na szpitale, hospicja młodzież 
uświadamia sobie, że można zrobić coś dobrego, poświę-
cając swój wolny czas. Często również nauczyciele, wycho-
wawcy organizują spotkania uczniów z dziećmi z domów 
dziecka, z mieszkańcami domów opieki społecznej. Tam 
młodzież prezentuje przygotowane programy artystyczne, 
a przy okazji poznaje całkiem inny świat. 

Wśród młodych wolontariuszy warto wymienić lice-
alistów i studentów angażujących się w pomoc uczniom 
szkół podstawowych. Bowiem coraz częściej i coraz 
młodsze dzieci są pozostawiane samym sobie. Wolon-
tariusze uczą je obowiązku odrabiania prac domowych, 
uświadamiają, że czas po lekcjach w szkole można mą-
drze zagospodarować. Takie relacje pozytywnie wpływają 
na dzieci. Pomoc w odrabianiu lekcji przynosi poprawę 
ocen, a co za tym idzie, podnosi poczucie wartości dziec-
ka i dodaje mu pewności siebie. W przypadku wolonta-
riuszy jest to okazja, żeby zdobyć doświadczenie, jeśli 
na przykład w przyszłości zdecydują się na wykonywanie 
zawodów związanych z wychowaniem i nauczaniem ko-
lejnych pokoleń. 

Kamila Pokład, laureatka 17. edycji konkursu „8 Wspa-
niałych” w Krakowie to przykład wolontariuszki, która za-
angażowała się m.in. w pomaganie dzieciom. Gdy po ogło-
szeniu wyników konkursu rozmawiałam z nią, przyznawała, 
że praca w wolontariacie daje dużo radości oraz poczucie, 
że jest się potrzebnym. Wtedy pomyślałam, że to taka wy-
uczona formuła, powtarzana przez wolontariuszy. Jednak, 
gdy spotkałam laureatkę pod koniec czerwca i usłyszałam, 
że nie jedzie na zagraniczny obóz, będący nagrodą w kon-
kursie, tylko jako wychowawczyni na kolonię ze swoimi 
podopiecznymi, to pomyślałam, że w jej przypadku wolon-
tariat to nie tylko słowa. 

Pomagać z potrzeby serca
Tak jest również w przypadku kolejnej, niezwykłej grupy 

wolontariuszy. Stanowią ją osoby niosące pomoc i wspar-
cie chorym i samotnym. To tych wolontariuszy spotkamy 
w szpitalach i w hospicjach. Są w różnym wieku. Od stu-
dentów po emerytów. I na nich jest dziś bardzo duże za-
potrzebowanie. Mieszkający w Podgórzu Jan (prosi, aby 
nie podawać jego nazwiska i nie robić z niego bohatera) 
od kilku miesięcy pomaga w Hospicjum św. Łazarza. – Nie 
pracuję już zawodowo, więc mogę swój czas poświęcić innym, 
zwłaszcza, że przez lata wiele go zmarnowałem – mówi, gdy 
pytam, co sprawiło, że zdecydował się zostać wolontariu-
szem. – Jestem po to, żeby być przy pensjonariuszach. Podać 
herbatę, nakarmić. A często ich posłuchać. Robię to z potrze-
by serca, ducha i wiary. Jan przyznaje, że znajomi i rodzina 
pozytywnie odbierają jego zaangażowanie na rzecz wolon-
tariatu, a niektórzy nawet zaczęli zauważać, że wokół nich 
też są ludzie, którzy potrzebują pomocy. 

Ks. Jarosław Glonek, który zajmuje się koordynowa-
niem szkoleń w niedawno otwartym Centrum Wolontaria-
tu (przy Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”) mówi, 
że w krajach zachodnich istnieje duża grupa wolontariuszy 
w wieku starszym. U nas nazywa się ich „50 plus”. – Są to 
ludzie, którzy przeszli na emerytury i mają więcej wolnego cza-
su, więc wykorzystują go, przynajmniej częściowo, na niesie-
nie pomocy potrzebującym – wyjaśnia kapłan, oprowadzają-
cy mnie po Centrum Wolontariatu. 

Poznać ofertę centrum
Ta instytucja mieszcząca się w nowym budynku z napi-

sem „Caritas” stawia sobie ambitne cele. Na ich stronie 
(www.janpawel2.pl/centrum-wolontariatu) można prze-
czytać: „Centrum Wolontariatu zjednoczy wszystkie grupy 
oraz organizacje związane z tą formą aktywności społecz-
nej oraz promuje ideę pokoju i porozumienia pomiędzy 
ludźmi poprzez szkolenia i seminaria skierowane do koor-
dynatorów oraz liderów zespołów wolontariackich, a także 
samych wolontariuszy”. 

Na razie w otwartym we wrześniu br. centrum ruszyły bez-
płatne szkolenia dla przyszłych wolontariuszy. Mogą się na 
nie zgłaszać wszyscy zainteresowani. Zajęcia odbywają się 
co dwa tygodnie w piątkowe popołudnia (od 15.30 do 19.00) 
i w soboty ( od 10.00 do 15.00). Prowadzą je krakowscy dy-
daktycy. Uczestnicy biorą udział w wykładach oraz w ćwicze-
niach. Po ich zakończeniu otrzymują stosowny certyfikat. 

Nie ukrywam, że lubię pisać o wolontariuszach. Ten 
świat rządzi się swoimi zasadami. Wśród nich najważ-
niejsze jest dobro człowieka, drugiego człowieka. W tym 
świecie nie ma wyścigu szczurów, zawiści, złości. Za to są 
życzliwość, dobro, wyrozumiałość... I może dlatego warto 
się zainteresować tą formą pomagania, bez względu na to, 
ile się ma lat. 

Maria fortuna-suDor

od wielu lat Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Kurdwanów nowy” bardzo solidnie  przygotowuje się do 
zimowych klimatów. 

Po ustąpieniu radości z otrzymanych mikołajkowych 
paczek – co miało miejsce 4, 5 i 6 grudnia – można pomy-
śleć o zbliżających się świętach BOŻEGO NARODZE-
NIA. Ich godna  ranga leży również w wieloletniej tradycji 
naszego Domu Kultury. Mamy nadzieję, że wielu samot-
nych, zwłaszcza starszych mieszkańców osiedla, będzie 
miało okazję do wspólnego  wraz z władzami Spółdzielni 
uczestniczenia w imprezie wigilijnej. O oprawę arty-
styczną tego wydarzenia zadbają  młodzi tancerze grupy 
p. Agnieszki Stachury, Niezależna Grupa Teatralna „Por-
firion” oraz gwiazda wieczoru p. Michał Święcicki.

Po świątecznym biesiadowaniu należałoby zadbać 
o kondycję fizyczną, a okazją do TEGO, będzie realizowa-
na od wielu lat impreza turystyczno-rekreacyjna PoMYSŁ 
na weeKenD. Mamy nadzieję, że ZIMA nie zawiedzie 
i krajoznawczo ukierunkowane wyjazdy w góry pozwolą 
licznemu gronu narciarzy, snowboardzistów oraz pieszych 
turystów znaleźć chwilę relaksu i wytchnienia dla własnej 
samorealizacji.

O ile  wypoczynek świąteczny i weekendowy mamy już 
zaplanowany, to jeszcze po półrocznym siedzeniu nad  
książkami (???) chcemy zaprosić dzieci i młodzież do sko-
rzystania z naszych propozycji przygotowanych na czas  
FeRii ZiMowYcH.

Bardzo ciekawy, urozmaicony i profesjonalnie reali-
zowany program Nieobozowej Akcja Zima 
w Mieście oraz Obozu Zimowego w Tatrach 
Bielańskich na Słowacji potrafiło docenić już 
w ubiegłych latach bardzo liczne grono uczest-
ników, ale też ich opiekunów.

Współpraca z Gimnazjum 28 oraz Ogni-
skiem TKKF  „Top Spin” (możliwość starania 
się o  środki finansowe z  Gminy Kraków) oraz 
operatywność w pozyskiwaniu sponsorów i  zro-
zumienie ZIMOWEGO programu przez wła-
dze Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów  
Nowy”, pozwala bardzo optymistycznie patrzeć 
na realizację naszych ZIMOWYCH planów.

Szczegółowy program naszych ZIMOWYCH 
i innych propozycji znaleźć można na stronie 
www.kurdwanownowy.pl   

ZAPRASZAMY!!!

Odkryć wolontariat

Idzie zima...

Listy do  
Świętego Mikołaja

f
f

f

f
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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	www.salonlorin.com

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 2012 Roku!!!

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

kosmetykA   – manicure, pedicure, tipsy, parafina; pełna kosmetyka twarzy, zabiegi:  
nawilżające, liftingujące; mikrodermabrazja diamentowa, piling  
kawitacyjny, sonoforeza, brusher, henna, depilacja, makijaże 

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

PRZyjMujeMy ZaPisy w okResie świątecZNyM, sylwestRowyM i kaRNawałowyM

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...

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

Paraf ina  na  d łonie  10 z łPromocja na zabiegi kosmetyczne, np. kwasy – cena od 90 zł
MaNicuRe  hybRydowy

Gabinet Kosmetyczny  
„OD−NOVA”

 zamyKanie RozszeRzonycH naczyneK 	
KRWionoŚnycH
 miKRoDeRmabRazJa•	  DiamentoWa - przebarwienia, 
blizny, trądzik, łojotok, rozszerzone pory, rozstępy, zmarszczki
 neoDeRma – Leczniczy zabieG GŁĘboKo 	
zŁUszczaJĄcy
 PeeLinG KaWitacyJny	  – bezbolesny zabieg oczyszczania 
skóry ultradźwiękami
 teRmaGe	  – Zabieg odmładzający z zastosowaniem fal 
radiowych. Odnowa włókien kolagenowych, poprawa napięcia 
i kondycji skóry, lifting i poprawa owalu twarzy
masaŻ tWaRzy –	  już od 35 zł!
 PeŁna KosmetyKa tRaDycyJna:	  henna, depilacja, 
zabiegi regenerujące, liftingujące, nawilżające, kolagenowe, 
parafinowe, jonoforeza, galwanizacja
 manicURe, manicURe JaPoŃsKi, PeDicURe, tiPsy•	

Zaprasza Joanna Ciotek kosmetolog

ul. nowosądecka 31  
tel. 12 425 67 13

tURbo soLaRiUm 
12 425 67 13Wesołych Świąt

PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY

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

RVg

ARCUS
centrum medyczno-rehaBiltacyjne

Kurdwanów  
ul. Wysłouchów 51

601 95 65 25mgr fizjoterapii Przemysław Bednarczyk

Rehabilitacja 
Gabinety medyczne

www.arcus.strefa.pl

Jesteś w dobrych rękach!

CITO−TEST
PracowniaAnalizLekarskich
os.PiaskiNowe,ul.Łużycka55

(pawilon	usługowo−handlowy,	I	p.)

pon.−	pt.	7.30	−	15.30
tel.126575440,606957723

●		Bezbolesneibezstresowe
pobieraniekrwizpalca.

●  Pełnyzakresbadańkrwi,
moczuikału.

Zdrowych i pogodnych 
Świąt, szczęśliwego  

Nowego Roku!

nzoz „spółka Lekarska na Kozłówce”
ul. na Kozłowce 29, tel. 12 658 16 11, 12 658 89 01

Porady bezpłatne, w ramach umowy z NFZ:

oKULista, DiabetoLoG, PsycHoLoG, LoGoPeDa
Wizyty płatne:

KaRDioLoG, DeRmatoLoG, PsycHiatRa, ReUmatoLoG

ul. Wielicka 76 (k. ul. Dworcowej), tel. 12 265 70 68
Porady bezpłatne, w ramach umowy z NFZ: LeKaRz RoDzinny
Wizyty płatne: DeRmatoLoG, ReUmatoLoG, neURoLoG, 

PsycHoLoG i PsycHiatRa DzieciĘcy

UsG
jama brzuszna• 

prostata• 
tarczyca• 
piersi• 

naczynia szyjne  • 
i kręgowe
echo serca• 

12 658 16 11

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

gaBineT DenTYSTYcZnY
leczenie zachowawcze i protetyka

badanie i porady bezpłatne

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

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

NAukA 
AkorDoweJ 

Gry NA 
GItArze 

512 601 467 889 643 516

Sprzedam 
gitarę 
akuStyczną 

SPRZEDAM
nieużywaną DRUKARKĘ

HP Deskjet D1560
oryginalne opakowanie

TELEFON

504 853 960

Wola Duchacka  
ul. Dauna 97, lok 13

tel. 12 425 51 79
Pon. − pt. 

godz. 10 − 19
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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!

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

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

 tel. 12 657 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

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

FHu „MIR-MOt”
Mirosław Kwiecień

seRwIs OPON  
MeCHANIKA
Naprawy   ●

i sprzedaż opon

Prostowanie felg  ●

ALU i stalowych

Drobne naprawy ●

Piaski wielkie  
ul. Cechowa 82

Faktury VAT

informacje: www.tbsmalopolska.pl 

w skawiNie O  (przy granicy krakowa)  
TbS Małopolska Sp. z o.o. Kraków,  

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

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

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

MiesZkaNia Na wyNajeM 
w systeMie tbs

Mieszkania w pełni wykończone 
wesołych świąt  
i sZcZęśliweGo  
NoweGo Roku

pon. – pt. 8 – 17, sob. 9 – 13

NArzĘDzIA wArsztAtowe
pokrowCe na fotele samochodowe
wola duchacka, ul. Gromady Grudziąż 14

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

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

P.W. „SECO” sp. z o.o. 
ul. Nowosądecka 41 A  
tel. 12 650-19-00
www.seco.krakow.pl
czynne od pon do sob: 7 – 20

bIndowanIe  
w twardej oprawie

PIeCzĄtKI
wIzytÓwKI

LaMInowanIe 
dorabIanIe 

KLUCzy

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

tel. 502 34 86 84

ksero 

Duży FormAt

A-0 

i więcej

Radosnych świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęśliwego Nowego 2012 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  
Bożego Narodzenia

Poliss f.p.
AKuMulAtory

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

WolA duchAcKA, ul. Klonowica 15c  
tel. 012 425 64 61 

www.poliss.krak.pl

reklAmA w „wIADomośCIACh”

kto się reklamuje,  
ten klientów  
zyskuje!

504 853 960 wiadomosci.krakow@wp.pl

BIURORACHUNKOWE
(świadectwo	kwalifikacyjne	wydane	przez	Ministerstwo	Finansów)

pełnyzakresusługdlafirmiosóbfizycznych
WNIOSKIOZWROTVAT

ODMATERIAŁÓWBUDOWLANYCH
PRZENIESIONEZUL.HALSZKI1

ul.Kordiana14/12,tel.12378-32-43
Czynne:pon.−pt.wgodz.11−19
www.infomm.pl,	e−mail:	biuro@infomm.pl

taNio sPRZedaM kaMeRę 
sony dcR-dVd310e

praktycznie nie używana
w koMPlecie: 
 oryginalne opakowanie  
 instrukcja w języku polskim  
 oryginalne kable	
 karta pamięci 2 Gb  
 7 płyt DVD do zapisu  
 zasilacz  
 oprogramowanie  
 pilot.

tel. 504 853 960
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Kolebką podgórskiego harcer-
stwa jest Prokocim – nasze osiedle, 
nasza mała ojczyzna.

Data 16 Xi 1911 roku stanowi 
ważny fakt historyczny: założenie 
przez druha Stanisława Pigonia I. 
Prokocimskiej Drużyny Skautowej 
im. ks. Stanisława Brzózki.

Polska odzyskała niepodległość. 
Przez wieki zmieniały się ustroje 

i systemy polityczne, rządy i granice państwa. Zmiany do-
tyczyły też roty Przyrzeczenia Harcerskiego. Niezmiennymi 
natomiast pozostały uniwersalne wartości: patriotyzm, al-
truizm i posłuszeństwo Prawu Harcerskiemu.

Treść Ślubowania Skautowego z 1911 roku potwierdza 
powyższe rozważania. Ślubuję: 

1. wieRność ojcZYŹnie,
2. goTowość nieSienia PoMocY innYM,
3. PoSŁUSZeŃSTwo PRawU SKaUToweMU. 
Każdy z nas, harcerzy i instruktorów prokocimskiego 

harcerstwa, pamięta o tych, dzięki którym ono powstało. 
Na szczególną uwagę zasługują: dyrektor L. Kumala – za-
łożyciel drużyny w Szkole Powszechnej w roku 1920, druh 
S. Bieda – drużynowy reaktywowanej Drużyny Skautowej, 
druhna S. Lubojemska i druh M. Chrapek – współtwór-
cy „Wilczków” w latach 30-tych. Natomiast 17. Kolejową 
Drużynę Harcerską przed wojną prowadził dh T. Prokop, 
a Gromadę Zuchową - dh S. Zaczyk.

Później nastąpiła przerwa spowodowana okupacją hi-
tlerowską. Zawieszenie owej działalności trwało do maja 
1943 roku. Była to data powstania Tajnej Drużyny Harcer-
skiej im. Zawiszy Czarnego, kontynuującej pracę 17. Drużyny 
Kolejowej. Założyciel i pierwszy drużynowy L. Piątkowski ps. 
Puchacz przekazał harcerzy T. Siemińskiemu ps. Siemisław.

Rozkaz odgórny (po śmierci Naczelnego Wodza) zmie-
nił drużynie patrona i nazwę na: Krakowską Drużynę Har-
cerską „Szarych Szeregów” im. gen. W. Sikorskiego, kryp-
tonim „Rodzina Promyto”. Kolejnym drużynowym został 
dh T. Sobesto ps. Łoś, a opiekę z ramienia AK sprawowali: 
Puchacz i Siemisław.

Dnia 1.02.1945 roku powstała 17. Drużyna Harcerzy im. 
T Kościuszki. Wśród drużynowych znaleźli się dh/dh: M. 
Kasiuk, S. Turlej, M. Goczał, J. Koller, W. Bacz, W. Berski. 

Ważną datą dla 17. Drużyny Harcerskiej stał się 
29.06.1945 roku, dzień poświęcenia i wręczenia sztandaru.

Po wojnie powstawały kolejne drużyny zuchowe: dh H. 
Filipa oraz dh R. Boronia. W roku 1957 przy Szkole Pod-
stawowej 61 nastąpiła reaktywacja 17. Drużyny Harcerskiej 
im. T. Kościuszki. Funkcję drużynowego objął dh S. Schab. 
Drużynę zuchową dalej prowadził dh R. Boroń, a nową 11. 
Drużynę Harcerek – dh M. Ryzner-Masłowska. 

Dnia 19.10.1959 roku powstał SZcZeP PRoKociM-
SKi, którym dowodził dh S. Schab. Był on również sze-
fem Kręgu Instruktorskiego. Oto ówczesny skład Szczepu 
Prokocimskiego: 17. Drużyna Młodszoharcerska – dh M. 
Kłusaka, 17. Drużyna Starszoharcerska – Z. Onderki, 17. 
Drużyna Wodna - dh S. Grzesika, 17. Drużyna Łącznościo-
wa – dh M. Wdowiarza oraz dwie drużyny zuchowe.

Od nowego roku harcerskiego 1959-60 komendantem 
Szczepu Prokocimskiego został dh W. Bacz, a drużynowy-
mi Drużyn zuchowych były: dh M. Neuman – „Niezapo-
minajki”, dh J. Szlachetka – „Kosynierzy”. 11. DH-ek pro-
wadzona przez dh H. Bączek została włączona do szczepu. 
Działały też: 17. DH-rzy – dh J. Kusiaka, a do 1962 roku 17. 
Drużyna Wędrownicza – dh Z. Jaglarza, 10. DH-rzy – dh B. 
Korpana i 17. DH-rzy – dh Z. Kostki.

Dnia 31.10.1962 roku nastąpiło rozwiązanie Szczepu 
Prokocimskiego . 

Już w kolejnym roku 1963-64 dał się zauważyć silny roz-
wój działalności harcerskiej na terenie Prokocimia. Nowe 
szczepy miały swe bazy w osiedlowych szkołach: 

 sZcZeP „17-tek” – „PRoMyto” 
szkoła Podstawowa 61, ul. bieżanowska

W latach 1964 -1972 następowały dalsze zmiany na funk-
cjach instruktorskich w późniejszym Szczepie „Promyto”. 
3. DH-ek prowadziła dh J. Krzyżanowska, 17. Dh-rzy – dh 
S. Filipek. Jego następcą był dh S. Mrzygłocki. W 1966 roku 
połączono 3. DH-ek i 17. DH-rzy w 17. Koedukacyjną Dru-
żynę Harcerską z drużynową J. Krzyżanowską. Dwa lata 
później funkcjonowały: 17. KDZ - dh J. Gil i pwd Pikuły, 
17. ŻDh – dh J. Siemieńskiej, 17. MDH – dh L. Adamskie-
go, Słabońskiego i  A. Fellnera. 

Inauguracja roku harcerskiego 1972-73 przyniosła wiele 
zmian kadrowych w szczepie przy Szkole Podstawowej nr 61.

Na funkcję komendanta powołano dh hm. M. Trzmiel, 
która stworzyła 5 drużyn liczących po około 30 harcerzy 
i zuchów. Skład szczepu przedstawiał się następująco: 17. 
KDZ – org. B. Zielińska, 17. KDZ – org. M. Dudek, 17. 
ŻDZ – org. B. Kasperska, 17. ŻDH – dh E. Jaroszyńska 
i 17. MDH – hm. M. Trzmiel. 

W roku 1974 powstała nowa 17. KDH – „Rodzina Pro-
myto”. Nastąpiły też zmiany na funkcjach drużynowych har-
cerskich: 17. MDH przejął org. W .Reczyński, a 17. ŻDH 
– pwd. M. Dziura, drużynową „Rodziny Promyto” została 
dh J. Turek. Drużyny zuchowe objęły: dh S. Mączka – 17. 
KDZ i M. Gąsiorek – 17. KDZ. Krąg Instruktorski powsta-
ły w 1978 roku prowadziła pwd. E. Jaroszyńska-Mamoń. 
Drużyny działały tylko do roku 1982, w którym to szczep 
„Promyto” zakończył działalność. W latach 1972-82 najak-
tywniejszymi i wieloletnimi instruktorami byli Dh/Dh: hm. 
M. Trzmiel, hm. T. Trzmiel, hm. B. Kasperska-Naumiak, 
hm. M. Dudek-Słowik, pwd. E. Jaroszyńska-Mamoń, phm. 
W. Reczyński, pwd. M. Dziura-Janawa, pwd. E. Kolebuk-
Musiał, pwd. R. Wajda-Stokłosa, pwd. R. Leśniak-Moskal, 
pwd. T. Karpiński, org. K. Macheta-Jarosz, org. Z. Tęczar. 

sZcZeP „GwieŻdZisty”
szkoła Podstawowa i XV liceum, al. dygasińskiego
I tutaj w roku 1963 następuje rozwój działalności har-

cerskiej. W szkole podstawowej 10. DH-y przejmuje dh 
J. Kusiak, a w liceum 4. DH-y zakłada dh Z. Jaglarz. Na 
początku 1964 roku 11. DH-ek prowadzi dh K. Wywiał. 
Na bazie tych drużyn w 25.10.1964 roku powstaje szczep 
„Gwieździsty”. Zatwierdzone zostają chusty pomarańczo-
we z białą obszywką w formie generalskiego szlaczka (prze-
jęte od 4. DH-ej). Pierwszymi drużynowymi byli Dh/Dh : 
J. Kusiak, Z. Jaglarz, K. Wywiał, H. Czechowski, H. Sza-
ban, A. Moskalski. Komendantem szczepu w 1965 roku 
został Z. Jaglarz. Zatwierdzenie nazwy szczepu nastąpiło 
1.03.1966 roku. Obejmował on wówczas drużyny: starszo-
harcerskie, młodszoharcerskie i zuchowe. 

Z kolei w roku 1971 wraz ze Szkołą Podstawową 116 do 
budynku na osiedlu Kozłówek przeszły wraz z kadrą dru-
żyny młodszoharcerskie i zuchowe. Tam dh J. Klinik zało-
żył Szczep „Czwartacy”. „Gwieździsty” pozostał szczepem 
starszoharcerskim. Powstawały nowe drużyny. Maksymal-
nie było ich 14 i 5 harcerskich klubów specjalnościowych. 
W latach 1980-82 liczba drużyn znacznie się zmniejszyła. 
Kolejna zmiana nastąpiła w roku harcerskim 1982/83, kie-
dy to objęto swą działalnością dzieci i młodzież ze Szko-
ły Podstawowej 61. Ówczesna szczepowa dh H. Węgrzyn 
utworzyła drużyny zuchowe i harcerskie, zatrzymując na-
zwy i tradycyjne prokocimskie „17-te” numery drużyn.

Na przestrzeni lat kolejnymi komendantami szczepu 
byli: dh Zbigniew Jaglarz (1964-1973), dh Wiesław Wójcik 
(1973-1982), dh Helena Węgrzyn (1982-1987), dh Moni-
ka Wójcik (1987-1992), dh Maciej Kluza (1992-2004), dh 
Magdalena Stus (2004-2005), dh Anna Pająk (2005-2009), 
dh Anna Jelonek (od 2009 roku). 

Wśród najaktywniejszych i najdłużej działających in-
struktorów Szczepu „Gwieździstego” wymienić należy Dh/
Dh: hm. Z. Jaglarza, hm. W. Wójcika, hm. K. Wywiał, hm. 
A. Słowika, phm. J. Groblicką, hm. E. Gaczoł-Wąs-Bonie-
wicz, hm.B. Chlebdę, phm. B. Liszkiewicza, hm. H. Wę-
grzyn, hm. M. Wójcik-Wic, hm. M. Kluzę, pwd. R. Flaka, 
phm. B. Kuligę-Młynarczyk, phm. B. Bednarczyka, phm. 
J. Malecką-Paleczny, phm. A. Czort, phm. E. Niemiec-Ży-
łę, phm. M. Jabłońską-Jelonek, pwd. J. Miś-Radło, phm. 
Ł. Wątora, phm. T. Kusiaka, phm. Ł. Lupę, phm. A. Pająk-
Olchawską, phm. P. Gołębiowską. 

 
 sZcZeP „wRZosy” 

Z.s.Z – ul. Na wrzosach
Był następnym szczepem utworzonym na terenie osie-

dla. Najpierw w 1967 roku działała Drużyna Młodzieżowej 
Służby Ruchu. Szkolenie specjalistyczne odbywało się na 
zajęciach lekcyjnych - ze względu na charakter placówki. 
Szczep w latach swej działalności liczył od 25-70 harcerzy, 
którzy zabezpieczali ważne imprezy hufcowe i chorągwia-

ne. Inicjatorem wszystkich poczynań był ówczesny dyrektor 
szkoły – mgr inż. T. Okarmus. Jednak ciągły brak przeszko-
lonej kadry instruktorskiej spowodował zanik działalności 
harcerskiej na terenie placówki.

Z kolei na Kozłówku działały dwa szczepy młodszo-
harcerskie. Pierwszy z nich, powstały z działających od 
1969 roku drużyn zuchowych i harcerskich – SZcZeP 
„wieRcHY”. Nazwę i zielono-brązowe chusty zatwier-
dzono 1974 roku. Inicjatorką założenia i pierwszą komen-
dantką szczepu przy Szkole Podstawowej 123 była dh phm. 
G. Brzeska-Berezowska.

Później funkcje komendantek szczepu obejmowały kolej-
no nauczycielki-instruktorki: phm. G. Kłos, phm. A. Rich-
ter, phm. B. Gurgul. Dzięki inicjatywie i zaangażowaniu 
dyrektora szkoły mgr T. Dzióba powstała w 1977 roku 
harcówka, w której odbywały się zbiórki. W okresie swej 
działalności „Wierchy” liczyły od 3-6 drużyn zuchowych 
i harcerskich, a w każdej około 25-30 osób. Najdłużej 
i najaktywniej działały Druhny: G. Brzeska-Berezowska, 
G. Kłos, A. Richter, B. Gurgul-Strach, M. Dudek-Słowik, 
B. Słowik-Zagórska, B. Janas, A. Lumbe-Korusiewicz.

Drugą jednostką był SZcZeP „cZwaRTacY” – utwo-
rzony z zuchów i harcerzy, którzy przeszli w roku 1971 ze 
szkoły przy Al. Dygasińskiego do nowego budynku Szkoły 
Podstawowej 116 na Kozłówku. Założycielem i wieloletnim 
szczepowym był hm. J. Klinik. Przez wiele lat „Czwartacy” 
byli najliczniejszym szczepem młodszoharcerskim w hufcu. 
Liczyli 10-16 drużyn zuchowych i harcerskich, działających 
bardzo prężnie i zdobywających liczne tytuły i nagrody.

Kolejnymi komendantami szczepu byli: dh Jerzy Klinik 
(1971-1976), dh Jolanta Strojek (1976-1978), dh Antoni Łuko-
wicz (1978-1979), dh Aniela Dąbrowska (1979-1982), dh Jerzy 
Klinik (1982-1999), dh Maciej Duda (1999-2008), dh Małgo-
rzata Danielak (2008-2009), dh Ewa Lech od 2009 roku.

Za wieloletnią i aktywną działalność na wyróżnienie za-
służyli Dh/Dh: hm.J. Klinik, hm. A. Dąbrowska, phm. M. 
Duda, hm. M. Kowalik, hm. S. Zadecki, hm. A. Zacharska, 
hm. Z. Zacharski, phm. M. Dąbrowska, hm. A. Łukowicz, 
pwd. E. Lech, phm. P. Łuczyński, hm. I. Słowik-Sobocińska, 
phm. W. Majeran, hm. J. Kołkiewicz, pwd. E. Dąbrowska, 
pwd. J. Strojek, hm. J. Wójcik.

Na terenie osiedla Nowy Prokocim powstały pod koniec 
lat osiemdziesiątych szczepy: 

„PReRia” – w roku 1987, oraz „agRiKola” w roku 
1989. 

opracowanie i zdjęcia archiwalne:
sztab jubileuszu

Sztab Kampanii „100-lecia Harcerstwa w Prokoci-
miu” składa podziękowania za pomoc w przygotowaniu 
uroczystości jubileuszowych w dniu 3.06.2011r. w XV Li-
ceum Ogólnokształcącym oraz pomoc w zorganizowaniu 
wystawki na terenie Domu Kultury przy ul. Na Wrzosach 
w dniu 11.06. 2011r. wszystkim zaangażowanym instruk-
torom, druhnom i druhom oraz: Radzie Dzielnicy XII, 
Dyrekcji XV Liceum Ogólnokształcącego, Towarzystwu 
Prokocimskiemu, Dyrekcji Młodzieżowego Domu Kultury 
im. K.I.Gałczyńskiego, Stowarzyszeniu Przyjaciół Har-
cerstwa, FPHU „Jeż” sc. - dh. Jerzego Stracha, Sklepowi 
ogólnospożywczemu „U Zbyszka”- p. Zbigniewa Uznań-
skiego, Aptece prywatnej - p. Zbigniewa Matusika, FH – p. 
Tadeusza Żurka.

100 lat harcerstwa w Prokocimiu

17. Prokocimska Drużyna Harcerzy, 1947 r.

Ćwiczenia skautów w kopaniu rowów strzeleckich prowadzi 
drużynowy Stanisław Pigoń, Prokocim, 1914 r.

Prokocimska Drużyna Wilczków, 1932 r.
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chór „Familia” działa w parafii pw. najświętszej Ro-
dziny już od 25 lat. Powstał w 1986 r. z inicjatywy księ-
dza wikariusza władysława Stec-Sali i elżbiety jezutek, 
pierwszej dyrygentki chóru. jej rolę w 1992 r. przejęła pani  
Beata Kaczmarska, nauczycielka w Szkole Podstawowej 
nr 25, od ponad 20 lat mieszkająca w nowym Bieżanowie.

Pierwszy występ „Familii” odbył się podczas uroczystości 
z okazji Bożego Ciała. I pomimo, że było to ponad ćwierć 
wieku temu, do dzisiaj w chórze śpiewają osoby związane 
z nim od początku. Nazwa wspólnoty parafialnej nawiązu-
je do miejsca, czyli do Sanktuarium Najświętszej Rodziny 
w Krakowie-Nowym Bieżanowie (po łac. familia oznacza 
rodzinę), ale można powiedzieć, że zyskała ona też nowe 
znaczenie: do chóru należą m. in. małżeństwa oraz całe 
rodziny z dziećmi. To wszystko sprawia, że chórzystów, 
oprócz zamiłowania do śpiewu i muzyki dawnej, łączy tak-
że ciepła i przyjazna atmosfera. Chór jest czterogłosowy. 
W sali, w której odbywają się próby, w czterech rzędach 
ławek zasiadają: w pierwszym i drugim rzędzie panie, po le-
wej stronie soprany (wysokie głosy żeńskie), po prawej alty 
(niskie głosy żeńskie), w trzecim i czwartym rzędzie tenory 
(wysokie głosy męskie) i basy (niskie głosy męskie). Grupa 
liczy ok. 30 osób i wciąż się powiększa. – Powoli zaczyna 
brakować nam miejsca – przyznaje Beata Kaczmarska. 
Chór należy do Stowarzyszenia Rodziny Kolpinga w No-
wym Bieżanowie oraz do Związku Chórów Kościelnych 
Caecilianum (od św. Cecylii, która jest patronką muzyki 
kościelnej). 

Repertuar składa się z ponad stu pieśni w języku pol-
skim, włoskim, niemieckim oraz łacińskim. Jest to głów-
nie muzyka religijna, np. psalmy Mikołaja Gomółki, Ave  
Verum Corpus skomponowane przez Wolfganga A. Mo-
zarta czy „Parce Domine” Feliksa Nowowiejskiego. Wystę-
py związane są ściśle z kalendarzem kościelnym. 

W parafii pw. Najświętszej Rodziny chór można usły-
szeć podczas świąt i uroczystości kościelnych i parafial-
nych. Do najbardziej prestiżowych występów „Familii” 
należy koncert w Bazylice Santa Maria Maggiore w Rzy-
mie w 2010 r. Chór przygotowywał też oprawy do Mszy 
św. za granicą, np. w Kościele św. Józefa w Kahlenbergu 
w Wiedniu, przy Grobie bł. Papieża Jana Pawła II w Bazy-
lice św. Piotra w Rzymie oraz w Sanktuarium Matki Bo-
żej Różańcowej w Pompei. Cenna jest także współpraca 
z chórem męskim partnerskiej Rodziny Kolpinga w Bo-
chum–Linden w Niemczech. Częste, wspólne koncerty 
dają wiele satysfakcji. – Czasami wyjeżdżamy dokądś na 
dłużej, nie tylko po to by śpiewać, ale też by odpocząć – opo-
wiada pani Kaczmarska. – Jeździmy do małej miejscowo-
ści Grotów w Puszczy Noteckiej, gdzie śpiewamy w kościele 
położonym w lesie. Raz spóźniliśmy się tam na Mszę św., 
ale ludzie zdecydowali, że na nas zaczekają i nie zaczęli na-
bożeństwa bez nas. 

Co roku, 11 listopada z okazji Święta Niepodległości, 
chór podczas specjalnego koncertu, wykonuje pieśni pat-
riotyczne, m. in. „Rotę”, „Marsz Pierwszej Brygady” czy 
„Rozkwitały pąki białych róż”.  – W pracy dyrygenta naj-
ważniejszy jest kontakt z grupą – mówi pani Kaczmarska. 
– Próby odbywają się dwa razy w tygodniu, ale poza nimi 
spotykamy się też towarzysko. Dzięki wspólnemu przebywa-
niu ze sobą poznaliśmy się bardzo dobrze. Przygotowanie 
do występu, podczas którego wykonywane będą znane już 
chórowi pieśni, zajmuje ok. tygodnia. Znacznie dłużej trwa 
to w przypadku nauki zupełnie nowego utworu. Trzeba 
wtedy ćwiczyć śpiew fragmentami i głosami na zmianę, aż 
do osiągnięcia odpowiedniego brzmienia i prawidłowego 
wykonania utworu na cztery głosy. – Najlepszym miejscem 
do koncertowania są kościoły gotyckie i barokowe – twierdzi 
dyrygentka chóru „Familia”. – Jest w nich wspaniała akusty-
ka. Co zrobić jednak, gdy nie znamy się zupełnie na muzyce 
dawnej i sakralnej? – Najlepiej poznawać ją małymi porcja-
mi, w ciekawych opracowaniach – mówi pani Kaczmarska. 
– Niektórych rodzajów muzyki, gatunków, czy też przykładów 
muzycznych różnych epok należy słuchać w odpowiednim 
momencie życia. Utwory dawne są trudne, więc lepiej zacząć 
od czegoś bardziej współczesnego. Dzieci, które uczę, bez pro-

blemu grają na instru-
mentach i poznają 
muzykę, ponieważ je-
śli odpowiednio się ją 
im przekazuje, np. po-
przez aktywne słucha-
nie, nie jest wyśmie-
wana ani odtrącana 
na dalszy plan. 
Małgorzata CzeKaj

zdjęcie:  
z archiwum  

chóru „Familia”

w tym roku minęło 100 lat od poświecenia kaplicy 
w parku jerzmanowskich. 

Budynek, służący obecnie jako kościół rektoralny pw. św. 
Mikołaja z Tolentino – patrona dusz czyśćcowych, został 
zbudowany na przełomie XIX i XX w. przez krakowskiego 
budowniczego Kazimierza Brzezińskiego, z przeznacze-
niem na stajnię dla koni bryczkowych i wozownię w po-
siadłości Jerzmanowskich. Wkrótce po śmierci Erazma 
Jerzmanowskiego (7.02.1909 r.) OO. Augustianie zakupi-
li od jego żony Anny prokocimski majątek. Już w marcu 
1910 r. postanowili przystosować wozownię dla potrzeb 
sakralnych. Powstała kaplica, która miała służyć zarówno 
zakonnikom, jak i społeczności Prokocimia.

Za wykorzystanie budyn-
ku jako kaplicy przemawiała 
jego architektura. Prawie 
całe wnętrze dawnej stajni 
stanowiła dużą sala, oświetlo-
na dziesięcioma oknami. Jej 
długość wynosiła 18 m, sze-
rokość 9 m, wysokość 4,5 m. 
Oszacowano, że pomieścić 
może aż 800 wiernych, co na 
owe czasy wydawało się wy-
starczające. Podziału wnę-
trza na prezbiterium i nawę 
dokonano przy pomocy 
drewnianej balustrady.

W nawie, na ścianie połu-
dniowej została umieszczo-
na, zgodnie z umową z Anną 
Jerzmanowską, marmurowa 

tablica, upamiętniająca jej męża, Erazma Jerzmanowskiego. 
W prezbiterium ustawiono ołtarz drewniany, a na nim taber-
nakulum z Najświętszym Sakramentem. Nad ołtarzem, po-
środku zawieszono malowany na płótnie obraz Matki Bożej 
Dobrej Rady, w złoconych ramach, po bokach dwa obrazy 
kartonowe, przedstawiające św. Augustyna, biskupa i doktora 
Kościoła, oraz jego matkę, św. Monikę. W ramach przebudo-
wy do kaplicy dobudowano zakrystię o dwóch oknach od po-
łudnia, a nad frontem budynku umieszczono żelazny krzyż.

Kaplica została poświęcona w poniedziałek 13 sierpnia 
1911 r. Aktu tego dokonał superior domu zakonnego OO. 
Augustianów w Prokocimiu, o. Grzegorz Uth, nadając jej 
wezwanie Najświętszej Marii Panny, czczonej w zakonie au-

gustiańskim jako Matka Boża Dobrej 
Rady. W czasie trwania misji 17 sierpnia 
1911 r. komisarz generalny prowincji, o. 
Angelo Rodriguez, powierzył o. Wilhel-
mowi Gaczkowi obowiązki duszpaster-
skie przy otwieranej właśnie kaplicy. 

Uroczyste otwarcie kaplicy Matki 
Bożej Dobrej Rady nastąpiło 21 sierp-

nia 1911 r. Dokonał tego 
przybyły specjalnie na tę 
okazję ks. biskup Anatol 
Nowak.

W dniu 1 stycznia 1917 r. 
kaplica stała się siedzibą 
pierwszej parafii proko-
cimskiej, otrzymując status 
kościoła parafialnego.

Na wiosnę 1936 r. prze-
prowadzono generalny re-
mont kaplicy. O. Hieronim 
Struszczak, po objęciu 
w 1942 r. probostwa w Pro-
kocimiu, powiększył kaplicę poprzez dobudowanie nowej 
zakrystii i włączenie do kaplicy wnętrza starej. W efekcie 
powierzchnia kościoła powiększyła się o jedną trzecią. Za-
instalowano także nowe oświetlenie elektryczne, położono 
posadzkę, wymalowano ściany, założono wokół ścian boaze-
rię z bakelitu, odnowione ołtarze główny i boczne przenie-
siono na stronę wschodnią. Przebudowana kaplica sprawiała 
wręcz wrażenie nowego kościoła.

Poświęcenie odnowionej kaplicy odbyło się 15 sierpnia 
1943 r. w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. 
W 1950 r., po zniesieniu klasztoru OO. Augustianów, ka-
plicę przejęła krakowska Kuria Metropolitalna.

Po oddaniu do użytku w 1957 r. nowego kościoła parafial-
nego pw. Matki Bożej Dobrej Rady przy ul. Prostej kaplica 
straciła na znaczeniu, funkcjonowała jednak nadal, jako kapli-
ca pomocnicza, będąc tradycyjnym miejscem kultu religijnego 
dla mieszkańców Starego Prokocimia. Po usunięciu ze szkół 
nauki religii w 1962 r. kaplicę przekształcono w dom kateche-
tyczny, przenosząc jej wyposażenie do kościoła parafialnego. 
Wnętrze zostało przystosowane do celów dydaktycznych. 
Część kaplicy wciąż jednak służyła sprawowaniu liturgii.

Kaplica w pełni powróciła do swojej sakralnej funkcji 
15 października 1977 r., gdy utworzono Ośrodek Dusz-
pasterski dla powstającego osiedla Nowy Prokocim, który 
stał zalążkiem nowej parafii pod kierownictwem ks. Kazi-
mierza Podsiadło, jej pierwszego proboszcza. Wyburzono 
w tym okresie ścianki działowe, odwilgocono fundamenty, 
przeprowadzono remont więźby dachowej, podwieszono 
płaski strop drewniany w części wschodniej, natomiast 
w części zachodniej, za filarami, wykonano strop falisty. 
Wykonano także oryginalny ołtarz główny, którym była 
mozaika przedstawiająca Pana Jezusa Miłosiernego. Stół 
ołtarzowy, zwrócony ku wiernym, ustawiono na niewielkim 
podium. Obok wejścia do zakrystii zawieszono na ścianie 
duży krucyfiks. Z dawnego wyposażenia kaplicy pozostały 
obraz Matki Bożej Dobrej Rady i lampka wieczna.

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego została erygowana 1 lu-
tego 1983 r., a 20 grudnia  1984 r. poświęcono na osiedlu 
Prokocim Nowy prowizoryczną kaplicę. Ostatecznie dusz-
pasterstwo zostało przeniesione do nowego budynku na 
tydzień przed Wielkanocą, 23 marca 1986 r., a kaplica wró-
ciła pod zarząd parafii Matki Bożej Dobrej Rady. I znów 
kaplica przez kilkanaście lat stała się cicha i prawie zapo-
mniana, z jedną niedzielną Mszą św.

W dniu 1 stycznia 2001 r. OO. Augustianie powrócili do 
Prokocimia i przejęli ponownie pod opiekę swoją dawną 
świątynię i klasztor. Została ona poddana gruntownemu 
remontowi. W ołtarzu głównym umieszczono obraz Mat-
ki Bożej z Dzieciątkiem, będący kopią obrazu z kościoła 
augustiańskiego w San Gimignano we Włoszech. Stary 
obraz Matki Bożej Dobrej Rady oprawiono w nowe ramy 
i umieszczono w ołtarzu bocznym. 10 września 2002 r. 
kaplica OO. Augustianów w Prokocimiu została poświę-
cona jako kościół rektoralny pod nowym wezwaniem św. 
Mikołaja z Tolentino – patrona dusz czyśćcowych.

Pod opieką OO. Augustianów kaplica znów promieniuje 
modlitwą i tętni życiem. Staraniem o. Jana Biernata – pro-
wincjała Zakonu św. Augustyna, odremontowano ją i wy-
posażono w nowe paramenty liturgiczne, organy i ławki dla 
wiernych. Zmienił się wystrój wnętrza. Dzięki temu kościół 
stał się tak piękny i przytulny, jak nigdy dotąd w swojej 
100–letniej historii.

„Kaplica w parku” już na stałe wpisała się w życie miesz-
kańców Prokocimia. Jest tak nie tylko w wymiarze życia du-
chowego i troskliwej, pełnej zaangażowania opieki duszpa-

sterskiej – choć to dla nas, 
wiernych najważniejsze 
– ale zaistniała także na 
forum kulturalnym i spo-
łecznym Prokocimia.

elżbieta Kania

Pierwszy kościół parafialny w Prokocimiu

Płaskorzeźba Boże  
Narodzenie w przedsionku.

Uczestnicy otwarcia stacji duszpasterskiej w Prokocimiu. 
Od lewej strony: Kpt. Wilhelm Fritsh, O. Majgier Redempt., 
O. Andrzej Styła O.S.A., O. Sobek Redempt., Gen. Zaleski, 
Major Martinek, Ks. biskup (sufragan krak.) Anatol Nowak, 
Kpt. Krecan, Gen. Lukas, komendant twierdzy krak., Ks. kan 
Nikiel, O. Grzegorz Uth O.S.A., Ks. Antoni Sypowski, prob. 
w Piaskach Wiel., Gen. Ham., Dr Diamand, lekarz sztab., 
Ks. dziekan St. Hałatek z Wieliczki, Dr. Fr. Mussil, komisarz 
starostwa, Ks. M. Jacaszek, prob. w Bieżanowie, O. ekspozyt 
W. Gaczek O.S.A., Antoni Korzeniowski, naczelnik gminy, 
Wład. Różycki, kierownik szkoły. (pisownia oryginalna)

O.Wilhelm Gaczek – pierwszy proboszcz parafii Matki Bożej 
Dobrej Rady – zginął w Auschwitz 14 listopada 1941 r.

Ołtarz Matki Bożej Dobrej Rady 
w kościele prokocimskim, 
1911 r.

Familijnie w „FAMILII”
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Niech magiczna noc Wigilijnego 
Wieczoru przyniesie spokój i radość.  
Niech każda chwila Świąt Bożego 
Narodzenia żyje własnym pięknem.  
Niech Nowy Rok 2012 obdaruje 
Was pomyślnością i szczęściem.  
 
Drukarnia życzy wszystkim 
najpiękniejszych Świąt Bożego 
Narodzenia i spełnienia wszystkich 
marzeń w nadchodzącym roku. 

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

„Wsławić chciał się mieszkaniec Podgórza 
kolędowaniem w kręgu podwórza. 
Żurku za to nie dostał, 
stróż go na Rynek posłał. 
Takiego to miał Anioła Stróża!” 

(S. Misiarz-Filipek) 

w niedzielę, 8 stycznia o godzinie 19.15 zapraszamy 
wszystkich Podgórzan na Vi Kolędowanie na Rynku Pod-
górskim.

Nie warto siedzieć w domu! Na wszystkich chętnych 
czekać będzie śpiewnik i słodka niespodzianka, a najwytr-
walsi spróbują świątecznego żurku przygotowanego przez 
restaurację Cesare.

Do wspólnego śpiewu zapraszają: Stowarzyszenie  
PODGORZE.PL i Parafia Świętego Józefa.

9 września br. w kaplicy pw. św. Mikołaja z Tolentino 
przy ul. górników odbyły się uroczystości – koncelebro-
wane przez ks. kard. Franciszka Macharskiego - związane 
ze 100-leciem poświęcenia świątyni, która była pierwszym 
kościołem parafialnym w Prokocimiu. 

Prowincjał Polskiej Prowincji pw. św. Augustyna o. Jan 
Biernat przedstawił historię kościoła, a Krystian Figiel, 
uczeń Szkoły Muzycznej II stopnia i laureat tegorocznej 
nagrody edukacyjnej im. Erazma Jerzmanowskiego wyko-
nał kilka utworów sakralnych na wiolonczeli.

Dla upamiętnienia 100. rocznicy poświęcenia kościoła 
wykonany został witraż, który przedstawia pierwszą pa-
tronkę kaplicy: Matkę Boską Dobrej Rady. Podczas mszy 
poświęcił go ks. kard. Franciszek Macharski.

Historia tego witraża sięga okresu II wojny światowej. 
W latach 1943-1944 znany artysta Zdzisław Gedliczka 
(1885-1957) wykonał dwa projekty do kaplicy Matki Boskiej 
Pocieszenia w kościele św. Katarzyny OO. Augustianów na 
krakowskim Kazimierzu. Jako pierwszy został wykonany 
witraż przedstawiający Matkę Boską Częstochowską. Drugi 
witraż z przedstawieniem Matki Boskiej Dobrej Rady nie 
został zrealizowany, prawdopodobnie z braku środków 
finansowych, a projekt przez długie lata leżał w pracowni 
artysty. Zdzisław Gedliczka – autor polichromii i witraży do 
wielu krakowskich kościołów, m.in. Bożego Ciała (kruchty), 
św. Krzyża (kaplica św. Zofii), św. Franciszka z Asyżu (ka-
plica Męki Pańskiej) kaplicy  z cudownym obrazem „Jezu, 
ufam Tobie” w Łagiewnikach – zmarł w 1957 r. nie docze-
kawszy się realizacji witraża. Dopiero w 1972 r. OO. Augu-
stianie zamówili witraż do drugiego okna w kaplicy Matki 
Boskiej Pocieszenia. Na witrażu, który zaprojektował Adam 
Bunsch, został przedstawiony św. Maksymilian Maria Kol-
be, którego beatyfikacja odbyła się rok wcześniej.

Historia witrażu Matki Boskiej Dobrej Rady

VI Podgórskie Kolędowanie

Podczas zbierania materiałów do książki o krakowskich 
witrażach spotkałam się z panem prof. Adamem Gedlicz-
ką, synem zmarłego artysty, który powiedział mi, że posia-
da projekt niezrealizowanego witraża. Projekt był tak pięk-
ny, że zamarzyłam o tym, aby witraż ozdobił okno kaplicy 
w Prokocimiu. Pomysł  zaakceptował ojciec Jan Biernat. 
Projekt został dostosowany do okna w kaplicy przez Ada-
ma Gedliczkę i Krzysztofa Hamigę, i wykonany w Pracow-
ni Witraży „Furdyna”. Witraż powstał z fundacji mieszkań-
ców Prokocimia. 

na podst. tekstu grażyny Fijałkowskiej
Zdjęcia: (Kaj)
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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 2012 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 2011/12 
Gwarantujemy wspaniałą "Ucztę" 

dla Ciała i Ducha 
do Białego Rana!!!

Tomasz Bomba zaprasza

– Kina i teatru nie da się porów-
nać – mówi Halina BUjKo, 
która od siedmiu lat prowadzi 
zajęcia teatralne w osiedlo-
wym Klubie Kultury wola  
Duchacka przy ul. Malborskiej. 
– Teatr uważam za świątynię peł-
ną magii, w której aktor i żywe 
słowo nie są oddzielone od widza 
barierą, jaką jest ekran.

trzy grupy teatralne
Tym, co kocha, czyli szeroko pojętym teatrem, Halina 

Bujko zajmuje się od prawie trzydziestu lat. Obecnie pro-
wadzi trzy grupy teatralne: dziecięcą, młodzieżową oraz dla 
dorosłych. Praca pochłania jej wiele czasu, ale pani Halina 
jest bardzo zadowolona i z pasją opowiada o tym, co robi. 
– Zawsze chciałam pracować z dziećmi – przyznaje. – Ma-
rzyłam także o tym, żeby połączyć moje zainteresowania: teatr 
i plastykę. Udało mi się to zrobić, bo plastyka towarzyszy na-
szemu teatrowi. Sami robimy dekorację i stroje. W przygoto-
wanie kostiumów angażują się czasem także rodzice. Przyjął 
się nawet zwyczaj, że jeśli ktoś ma w domu np. niepotrzebną 
firankę, czy zasłonę, przynosi ją do klubu, bo przecież nigdy 
nie wiadomo, co się przyda do następnego spektaklu. 

Przy wyborze sztuki jest tylko jeden, prosty warunek: 
przedstawiana opowieść musi się dzieciom podobać. 
Przedszkolaki najchętniej wcielają się w postaci znane z ba-
jek, za to starsze wolą legendy. – Niektórzy bardzo ładnie 
piszą, więc zachęcam ich, żeby sami stworzyli jakąś historię, 
a ja pomogę im ją doszlifować i przenieść na scenę – mówi 
pani Bujko. Stara się maksymalnie wykorzystać kreatyw-
ność podopiecznych. – Na każdych zajęciach zdarza się coś 
niezwykłego – opowiada. – Dzieci przebierają się, prezentują 
swoje pomysły, niekiedy zajęcia prowadzone są przez młodych 
aktorów – ja ich tylko wspieram. Uzgadniamy wspólnie, nad 
jakim spektaklem będziemy pracować, niczego im nie narzu-
cam. Jak w takim razie jest w stanie zapanować nad dzieć-
mi? – Dla nich ważne jest to, że pracują nad czymś, co im się 
podoba, co chętnie sami obejrzeliby w teatrze, dobrze się tutaj 
czują – wyjaśnia pani Halina. – Musimy się lubić – to podsta-
wa. Spotykamy się na warsztatach, by wspólnie coś stworzyć, 
a praca twórcza powinna być też przyjemnością.  

jesteś kobietą? Mężczyzną? Szukasz relaksu? Pre-
tekstu do śmiechu? Pomysłu na prezent? Mamy coś dla 
ciebie!

izabella Frączyk urodzona w Krakowie. Mężatka, matka 
dwójki dzieci. Od blisko 20 lat mieszkanka na Woli Duchac-
kiej – Zachód. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Kra-
kowie oraz Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodo-
wych w Warszawie. Przez lata, poświęcone pracy zawodowej, 
zajmowała się zarządzaniem i organizacją działów sprzedaży 
w krajowych i międzynarodowych korporacjach, by finalnie 
zostać samodzielnym doradcą w zakresie tworzenia i wdraża-
nia systemów naprawczych dla małych i średnich firm.

Pisarstwem zajmuje się od 2009 r. Jej lekkie, a zarazem 
ostre i zabawne pióro stało się rozpoznawalnym znakiem 
firmowym i zyskało rzeszę wielbicieli.

Książki Izabelli Frączyk to naszpikowane ironią i hu-
morem, barwne powieści nie tylko dla kobiet. Przygody 
bohaterów osadzone w obecnej polskiej rzeczywistości 
sprawiają, że w czasie lektury odnajdujemy samych siebie. 
Często widzimy się w tak krzywym zwierciadle, iż śmieje-
my się do łez. Niemniej to nie tylko komedie. To również 
wciągające opowieści o ludzkich relacjach. Zarówno de-
biutancka powieść „Pokręcone losy Klary”, jak i „Kobiety 

z odzysku” zapewniają doskonałą rozrywkę w najlepszym 
gatunku. 

Najlepszym wyrazem uznania czytelników jest fakt, że 
ostatnia powieść, już po czterech dniach od premiery, znalazła 
się na liście bestsellerów Epik.com i otrzymała status „top”.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zachęcamy do odwie-
dzin na stronie autorki (www.izafraczyk.pl), gdzie zamiesz-
czone są fragmenty tekstów.

Serdecznie zapraszamy do lektury!
[materiał nadesłany, tytuł od red.]

Świątynia pełna magii

topowa pisarka z woli Duchackiej

kreują fabuły do rekwizytu i miejsca
Jednym z najbardziej ulubionych ćwiczeń są etiudy te-

atralne, które polegają na tym, że młodzi aktorzy wymyślają 
historię do podanego wcześniej rekwizytu lub miejsca. Pra-
ca nad spektaklem to jednak nie tylko beztroska zabawa. 
Każdy występ wymaga długich przygotowań i kosztuje spo-
ro wysiłku. – Dzieci wiedzą, że jeśli chcemy przygotować do-
bre przedstawienie, muszą być aktorsko świetne – mówi pani  
Bujko. – A praca aktora jest bardzo trudna, wielu rzeczy trze-
ba się po prostu nauczyć. Myślę jednak, że najważniejszy jest 
sposób, w jaki to robimy. Staram się, żeby nawet najbardziej 
nudne ćwiczenia dykcji były urozmaicone. Opowiadamy sobie 
np. „wierszyki, które łamią języki” – czyli popularne zdania 
z trudnymi wyrazami i tak bawiąc się, poprawiamy dykcję. 

Pani Halina spotyka się ze swoimi grupami nie tylko pod-
czas zajęć. Chodzą czasem do teatru, a potem rozmawiają na 
temat obejrzanego spektaklu. Od czasu do czasu udaje się 
jej zorganizować spotkania z zawodowymi aktorami, dzięki 
czemu młodzi adepci sztuki teatralnej poznają ją „od kuch-
ni”. – To dla mnie ogromna satysfakcja, kiedy widzę, że te dzie-
ci już teraz lubią teatr, doceniają jego magię i z pewnością będą 
chodzić do teatru jako dorośli ludzie – przyznaje pani Bujko. 

Zwyciężają w przeglądach
Swoim wychowankom pomaga także w realizacji ich 

własnych celów, np. przygotowuje do konkursów recytator-
skich. Z niektórymi ma kontakt do dzisiaj. Szczególnie cie-
szy ją, gdy ktoś chce związać swoje przyszłe życie zawodowe 
z teatrem. Tak właśnie zamierza zrobić jedna z podopiecz-
nych pani Haliny, która obecnie kończy liceum. Wystąpiła 
już w trzech spektaklach w Teatrze Bagatela. Co roku grupy 

teatralne pani Bujko biorą udział w dzielnicowym przeglą-
dzie teatrów amatorskich oraz w dużej imprezie w Solvayu, 
podczas której grupy artystyczne prezentują swój dorobek. 
Aktorzy z OKK Wola Duchacka zajmują zwykle czołowe 
miejsca. – To wielka radość, gdy dzieci wychodzą i odbierają 
pierwsze lub drugie nagrody – mówi z dumą ich opiekunka.  

Warto wspomnieć także o grupie dla dorosłych, która 
w osiedlowych domach kultury jest (jak na razie) rzadkością. 
– Przed paroma laty zabraliśmy się z młodzieżową grupą teatral-
ną za adaptację sztuki Pabla Picassa „Pożądanie schwytane za 
ogon” – wspomina pani Bujko. – To było ogromne wyzwanie. 
Sztuka jest bardzo kontrowersyjna, spektakl trzeba było przygoto-
wać tak, żeby był zarazem i „smaczny”, i zrozumiały, bo Picasso 
pisał trudnym językiem. Udało się, spektakl bardzo się podobał. 

Pani Halina jest niezwykle dumna ze swoich podopiecz-
nych i bardzo zależy jej, żebym niektórych poznała osobiście, 
więc przedstawia mnie grupie. Rozmawiam z Kingą, Gabry-
siem i Jakubem. Wszyscy mają jedenaście lat. Na moje py-
tanie, co sprawia, że lubią przychodzić na zajęcia, zgodnie 
odpowiadają, że fajna atmosfera. – I miła pani – dodają. 

Małgorzata CzeKaj

Zdjęcia: z archiwum Haliny Bujko
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Stan wojenny został wprowadzony w nocy z 12 na 13 grud-
nia 1981 r. (z soboty na niedzielę), gdy w gdańsku trwały 
obrady Krajowej Komisji „Solidarności”. Dekret Rady 
Państwa o wprowadzeniu stanu wojennego został przyjęty 
wbrew prawu, ponieważ Konstytucja PRl nie zezwalała na 
wydawanie dekretów w czasie trwania sesji Sejmu.

Dotychczas stan wojenny wprowadzali na naszym tery-
torium tylko zaborcy (Rosja i Niemcy); było to w latach: 
1833, 1861, 1905 oraz 1939–1945.

Decyzję o wprowadzeniu stanu wojennego podjął I se-
kretarz KC PZPR, premier i zarazem szef MON, gen. 
Wojciech Jaruzelski, który stanął na czele Wojskowej Rady 
Ocalenia Narodowego (WRON). Przedstawił to jako ko-
nieczność obrony interesów państwa, tymczasem bronił 
interesów PZPR i reżimu komunistycznego w Polsce, na-
rzuconego i utrzymywanego w Polsce siłą przez Związek 
Sowiecki. Poprzez stan wojenny Jaruzelski zapowiadał 
dźwignięcie kraju z chaosu i kryzysu gospodarczego, które-
go sprawcą miała być 10-milionowa Solidarność... 

Po latach, już w wolnej Polsce  – aby uniknąć odpowie-
dzialności – generał tłumaczył się tym, że wprowadzając 
„mniejsze zło” chciał uniknąć zbrojnej interwencji Armii 
Czerwonej. Przeczą temu fakty historyczne: Związek So-
wiecki nie miał zamiaru interweniować w Polsce, gdyż zajęty 
był w tym czasie swoją zbrojną interwencją w Afganistanie. 
Z tłumieniem powstania solidarnościowego mogliby mieć 
dodatkowe kłopoty. O planach Układu Warszawskiego oraz 
planach wprowadzenia stanu wojennego wiedziały wcześniej 
władze USA dzięki płk. Ryszardowi Kuklińskiemu. Stanow-
cza, tajna presja USA na ZSSR (za prezydentury Ronalda 
Reagana), wspierana przez działania dyplomatyczne Waty-
kanu (w osobie bł. Jana Pawła II), osłabiały impet ewentu-
alnej sowieckiej interwencji w Polsce. Wiedziano, że przy-
gotowania do wprowadzenia stanu wojennego trwały już od 
sierpnia 1980 r., czyli od momentu strajków na Wybrzeżu...

Pamiętne złowrogie przemówienie gen. Jaruzelskiego 
z 13 grudnia było nadawane bez przerwy przez pierwsze 
programy radia i telewizji od godziny 6 rano, gdy wywle-
kano już ludzi z domów, a na ulice wyjechały czołgi i skoty. 
Inne audycje radiowe i telewizyjne były odwołane, nadawa-
no muzykę poważną. Następnego dnia ukazały się specjal-
ne wydania gazet partyjnych.

Na terenie kraju utworzono 52 ośrodki internowania, 
gdzie zamknięto w sumie 9 736 osób: działaczy „Solidar-
ności”, NZS, działaczy opozycji (przywódców Konfederacji 
Polski Niepodległej więziono już od 1980 r.), ale też ekipę 
byłego I sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka oraz jego 
samego (dla celów propagandowych). Pierwszej nocy inter-
nowano ok. 5 tys. osób. 

Starły się dwie wielkie siły. Jedna to: wielomilionowy ruch 
narodowowyzwoleńczy pn. „Solidarność”, który zainicjował 
„Wiosnę Narodów” w całym bloku wschodnim. Cechował go 
idealizm, triumfalizm i brak doświadczenia politycznego; za 
nim stał autorytet największego z Polaków – bł. Jana Pawła 
II. Druga to: potężna machina aparatu represji, wspierana 
i inspirowana przez mocodawców z Moskwy. Wcześniej czy 
później musiało dojść do konfrontacji. 

Zamknięto granice państwa, ograniczono swobodę po-
ruszania się po kraju, wprowadzono godzinę milicyjną, 
początkowo od 22 do 6, potem od 23 do 5 (zniesiono ją 
dopiero w maju 1982 r.). Władze zmilitaryzowały najważ-
niejsze instytucje i przedsiębiorstwa, wprowadzając komi-
sarzy wojskowych. Na ulice wyprowadzono wojsko oraz 
uzbrojone, zmechanizowane oddziały milicji (ZOMO), 
do represji przystąpiły wzmocnione i bezkarne struktury 
MSW (Służba Bezpieczeństwa) pod wodzą gen. Czesława 
Kiszczaka. Zakazano strajków, zgromadzeń, działalności 
związkowej i społecznej, zdelegalizowano „Solidarność”, 
Niezależne Zrzeszenie Studentów, ale także Stowarzysze-
nie Dziennikarzy Polskich, Związek Literatów Polskich, 

Związek Artystów Scen Polskich itp. Wprowadzono cenzu-
rę korespondencji. Łączność telefoniczna została przerwa-
na, a następnie jawnie kontrolowana. Zawieszono naukę 
w szkołach i na uczelniach. Wstrzymano wydawanie gazet, 
z wyjątkiem organów PZPR. Telewizyjni spikerzy występo-
wali w mundurach wojskowych.

Zaraz po wprowadzeniu stanu wojennego strajki okupa-
cyjne prowadzili stoczniowcy, hutnicy, górnicy, studenci... 
Były one brutalnie tłumione. 16 grudnia 1981 r. w kopal-
ni „Wujek” w Katowicach zastrzelono 9 górników. Trzech 
demonstrantów zginęło od ran postrzałowych w Lubinie 
31 sierpnia 1982 r. 

WRON powołał komisarzy wojskowych, którzy ingerowali 
we wszystkie sfery życia - od dostaw mleka do lokalnego sklepu 
do działalności dużych zakładów przemysłowych. Powołano 
także Obywatelskie Komitety Ocalenia Narodowego (OKON) 
– terenowe ośrodki prowadzenia działalności politycznej i pro-
pagandowej. OKON miał stanowić wyraz poparcia społeczne-
go dla stanu wojennego. Następnie w 1982 r. został powołany 
Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego pod przewodnic-
twem pisarza z PAX-u Jana Dobraczyńskiego.

Stan wojenny pozwalał komunistom na rozprawienie się 
z opozycją, mniej uwagi poświęcano zapowiedzianej na-
prawie gospodarki. Działaczy związkowych i opozycyjnych 
zmuszano do emigracji, specjalne komisje weryfikowały 
pracowników pod względem lojalności wobec PRL i ZSRR 
(dziennikarze, nauczyciele, administracja państwowa, sę-
dziowie). Tych, którzy nie podpisywali „lojalki” (w tym 
o zaprzestaniu działalności związkowej) wyrzucano z pra-
cy, relegowano z uczelni. Z paragrafów stanu wojennego 
stosowano tryb doraźny w postępowaniu sądowym, skazu-
jąc na kary więzienia, grzywny lub konfiskatę mienia. 

W pierwszych dniach stanu wojennego oprócz strajków 
prowadzono także inne formy biernego oporu, np. noszono 
oporniki w ubraniach, kobiety ubierały czarną biżuterię (na 
wzór zachowań popowstaniowych). Bojkotowano państwo-
we (partyjne) środki masowego przekazu, bojkotowano tak-
że koncerty i występy teatralne. Po stronie opozycyjnej sta-
nęły wszystkie środowiska artystyczne, kulturalne i naukowe. 
Organizował się na wielką skalę podziemny „drugi obieg” 
wydawniczy. Na murach malowano hasła i znaki „Solidarno-
ści Walczącej”. Powstało podziemne radio „Solidarność”.

Opór społeczeństwa był znaczny. Pomoc dla internowa-
nych i represjonowanych skupiała się wokół Kościoła ka-
tolickiego. Działał Prymasowski Komitet Pomocy Osobom 
Pozbawionym Wolności. Szła także znacząca pomoc z Za-
chodu (w tym z największych central związkowych); oprócz 
paczek z żywnością, odzieżą i lekami, oraz pieniędzy dla 
ukrywających się, działających w konspiracji, wyrzuconych 
z pracy, prześladowanych i ich rodzin, przerzucano do Pol-
ski wolną prasę, książki i sprzęt poligraficzny. 

Stan wojenny został zawieszony 31 grudnia 1982 r., 
a 22 lipca 1983 odwołany. Jednak część represyjnego usta-
wodawstwa była stosowana aż do 1989 r.

Według Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej z lat 1989-
1991 stan wojenny pochłonął ok. 90 ofiar śmiertelnych. 
Według oficjalnych źródeł ogółem internowano ok. 10 tys. 
więźniów politycznych, a za „przestępstwa antypaństwowe” 
skazano ok. 2,5 tys. osób. 

Autorom stanu wojennego nie udało się ujarzmić społe-
czeństwa, nie zrealizowali programu naprawczego. Stąd za-
inicjowali w 1989 r. „okrągły stół”, aby zaprosić do współod-
powiedzialności za kraj wybranych przedstawicieli opozycji 
i zagwarantować sobie bezkarność. Generał Jaruzelski w lip-
cu 1989 r. został wybrany (1 głosem przewagi) prezydentem 
PRL i pełnił tę funkcję do grudnia 1990 r. Wielotysięczne 
uprzywilejowane byłe struktury komunistyczne zaczęły wta-
piać się w nową rzeczywistość demokratycznej i wolnorynko-
wej Polski, zajmując w niej z góry upatrzone pozycje.

9 grudnia 1991 r. posłowie KPN złożyli w Sejmowej Komi-
sji Odpowiedzialności Konstytucyjnej wniosek o postawienie 
gen. Jaruzelskiego i 25 członków WRON i Rady Państwa PRL 
przed Trybunałem Stanu. W  utym 1992 r. Sejm RP uznał 
wprowadzenie stanu wojennego za nielegalne. W 1996 r. Sej-
mowa Komisja uznała, że wprowadzenie stanu wojennego 
było „wyższą koniecznością”, a Sejm umorzył postępowanie 
wobec gen. Jaruzelskiego podzielając opinię tej komisji.

31 marca 2006 r. Główna Komisja Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu (pion śledczy IPN) po-
stawiła w stan oskarżenia gen. Jaruzelskiego pod zarzu-
tem popełnienia zbrodni komunistycznej, polegającej „na 
kierowaniu w latach 1981-82 zorganizowanym związkiem 
przestępczym o charakterze zbrojnym, mającym na celu 
popełnianie przestępstw”. Polegały one m.in. na pozbawia-
niu ludzi wolności. Drugi zarzut to podżeganie członków 
Rady Państwa PRL do przekroczenia ich uprawnień przez 
uchwalenie dekretów o stanie wojennym.

Wcześniej Porozumienie Organizacji Kombatanckich 
i Niepodległościowych w Krakowie (POKiN) zgłosiło do-
niesienie przeciw m.in. gen. Jaruzelskiemu o „zdradę oj-
czyzny poprzez poddanie polskich sił zbrojnych pełnej za-
leżności dowództwu Układu Warszawskiego”.

Wcześniej wytoczono gen. Jaruzelskiemu proces o jego 
udział w krwawym tłumieniu protestów robotniczych na Wy-
brzeżu w 1970 r. Oba procesy – za Grudzień 1970 i za Gru-
dzień 1981 - przeciwko dziś 88-letniemu gen. Jaruzelskiemu 
zostały zawieszone z powodu złego stanu zdrowia. W lutym 
2010 r. TVP wyemitowała film dokumentalny Grzegorza 
Brauna i Roberta Kaczmarka „Towarzysz generał” o Woj-
ciechu Jaruzelskim, który „jeszcze przed emisją wzbudził 
wiele kontrowersji”, a po emisji spowodował czystki w TVP.

Z kolei w listopadzie br. warszawski Sąd Apelacyjny 
uchylił kwietniowy wyrok, uniewinniający drugiego wyko-
nawcę stanu wojennego, byłego szefa MSW gen. Czesława 
Kiszczaka, od zarzutu przyczynienia się do śmierci dzie-
więciu górników w kopalni „Wujek”. Sprawa 86-letniego 
generała znów zostanie rozpatrzona przez sąd I instancji. 
To będzie już piąty proces w tej sprawie. Na 20 grudnia br. 
zapowiedziany jest ciąg dalszy procesu o bezprawne wpro-
wadzenie stanu wojennego, wytoczonego byłemu szefowi 
MSW Kiszczakowi i I sekretarzowi KC PZPR Stanisławowi 
Kani przez Prokuratora IPN we wrześniu 2008 r. 

Stan wojenny nazwano „wojną polsko-jaruzelską”. Są 
też opinie, że był to najlepiej przeprowadzony wojskowy 
zamach stanu w historii Europy ze względu na stosun-
kowo małą liczbę ofiar. Generał Jaruzelski przez część 
społeczeństwa polskiego uznawany jest za „bohatera na-
rodowego”. Podobnie oceniane jest wprowadzenie stanu 
wojennego.

Tekst i zdjęcia: jarosław KajDańsKi

13 grudnia 
1981r. 

30. rocznica wprowadzenia 
stanu wojennego w Polsce

Ka¿dego 13 dnia miesi¹ca odbywa³y siê demon-
stracje. Kraków, 13 maja 1982 r. Patriotyczna de-
monstracja w Rynku G³ównym po mszy œw. w koœciele 
Mariackim. Wiêkszoœæ wytrwa³ych uczestników 
zosta³a przez oddzia³y ZOMO zamkniêta w ãkotleª, 
pa³owano nawet osoby starsze, w tym kobiety.

Nowa Huta, 14 paŸdziernika 1982 r. Plac Central-
ny z pomnikiem Lenina, ãzbezczeszczonymª farb¹ 
z napisem ãPolski Walcz¹cejª. Wokó³ pomnika ma-
szeruje uzbrojony w broñ maszynow¹ odzia³ ZOMO.

Szczecin 17 grudnia 1981 r. Stocznia im. Warskie-
go otoczona przez czo³gi. Fot. Marek Doma³ski

14 paŸdziernika 1982 r. Nazajutrz po demon-
stracji w Nowej Hucie. Usypane kwiatami miejsce, 
w którym cywilny funkcjonariusz MO Andrzej Au-
gustyn zastrzeli³ 19-letniego Bogdana W³osika, 
ucznia III klasy technikum, pracuj¹cego w Hucie 
im. Lenina.
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we współczesnym świecie nie jest łatwo oprzeć się 
uzależniającym pokusom. alkohol, papierosy, narkoty-
ki, kawa, słodycze, ale też telewizor czy internet – po 
pewnym czasie wielu z nas nie potrafi wyobrazić sobie 
bez nich życia. Podobnie jak bez telefonu komórkowe-
go… a to już pierwszy krok do fonoholizmu.

Fonoholizm to nic innego jak właśnie uzależnienie 
od telefonu komórkowego. Często niezauważane, gdyż 
nikogo nie dziwi dziś widok osoby w dowolnym wieku 
rozmawiającej dłuższy czas przez komórkę albo szybko 
wystukującej sms. Nie dziwi też rodziców, którzy coraz 
wcześniej decydują się na sprezentowanie swojej po-
ciesze pierwszego telefonu. Zapewne będzie to rów-
nież popularny prezent z okazji zbliżających się Świąt 
Bożego Narodzenia.

Na istniejący problem zwrócili jednak uwagę po-
mysłodawcy kampanii społecznej na rzecz przeciw-
działania nadmiernemu korzystaniu z telefonów 
przez młodzież „Uwaga Fonoholizm”. Kampania, 
skierowana do nauczycieli, uczniów i rodziców, 
prowadzona jest od początku roku. W jej ramach 
ponad 200 szkół w całej Polsce otrzymało już ma-
teriały edukacyjne, każdy może też skorzystać 
z porady eksperta. 

Na potrzeby akcji TNS OBOP przeprowadził 
badania, pokazujące, że naprawdę jest nad 
czym pracować. Wynika z nich, że dla wielu 
nastolatków telefon stał się już nie tylko na-
rzędziem komunikacji, źródłem informa-
cji i rozrywki, ale wręcz elementem stylu 
życia. 36% badanych nie wyobraża sobie 
dnia bez telefonu komórkowego. 27% wró-
ciłoby po niego natychmiast po zauważeniu, że pozostał 
w domu; 28% nie wróciłoby, ale z powodu braku ko-
mórki odczuwałoby niepokój. Wielu młodych ludzi nie 
kryje się także z faktem, że korzysta z telefonu podczas 
lekcji (w tym sprawdzianów i klasówek), domowych po-
siłków, seansu w kinie lub w teatrze, a nawet podczas 
mszy w kościele.

W tym momencie nasuwa się kilka nurtujących pytań 
dotyczących objawów fonoholizmu, jego skutków, le-
czenia i profilaktyki. O odpowiedzi poprosiliśmy annę 
niziołek, eksperta kampanii „Uwaga! Fonoholizm”.

– jak rozpoznać objawy 
fonoholizmu? czy istnieje 
jakaś konkretna granica 
między korzystaniem z te-
lefonu, a uzależnieniem się 
od niego?

– Jeśli młody człowiek:
 przywiązuje wyjątkową 

rolę do telefonu komórkowe-
go, towarzyszy mu on w każ-
dej wykonywanej czynności;
 musi mieć komórkę cały czas przy sobie, często no-

sząc ze sobą np. dodatkową baterię;
 nie może skoncentrować się na jednej czynności, np. 

na nauce czy pomocy w domu, tylko zerka cały czas na 
wyświetlacz;
 odczuwa niepokój, staje się nerwowy i nadpobudliwy, 

jeśli nie ma ze sobą telefonu;
 odczuwa stałą potrzebę kontaktowania się z innymi 

przez telefon, a przy tym unika kontaktów bezpośrednich;
 traktuje telefon jako nieodłączny element tożsamości, 

zaczyna postrzegać wartość swoich rówieśników przez pry-
zmat modnych gadżetów, jakie posiadają…

…należy podjąć rozmowę i działania, które uświado-
mią nastolatkowi, że telefon to użyteczne narzędzie, które 
może ułatwiać i przyspieszać komunikację, ale nie może 
zdominować jego życia.

– jakie mogą być skutki fonoholizmu (fizyczne, psy-
chiczne)? 

– Nadmierne używanie telefonu komórkowego może 
powodować osłabienie tradycyjnych więzi społecznych, za-
równo w rodzinie, jak i w kontaktach z rówieśnikami. Poza 
tym, specyficzny, skrótowy język używany w pisaniu sms-ów 
może prowadzić do zubożenia języka komunikacji, częstych 
błędów językowych oraz wpływać niekorzystnie na rozwój 
poprawnej polszczyzny i umiejętności szerszego wypowia-
dania opinii oraz myśli. W dłuższej perspektywie syndrom 
nadmiernego używania telefonu komórkowego może po-
wodować trudności w nawiązywaniu relacji bezpośrednich, 
zanik zainteresowań i pasji młodego człowieka, zaburzenia 
funkcji biologicznych, takich jak odżywianie i sen, co może 
przełożyć się na trudności w nauce, a później w pracy.

– co zrobić, aby w porę przeciwdziałać takiemu uza-
leżnieniu?

– Przede wszystkim poświęcajmy dużo czasu na rozmo-
wę z dzieckiem. Tłumaczmy, że nie należy zwracać zbyt-
niej uwagi na wygląd telefonu i ilość dostępnych w nim 
aplikacji, bo wartości materialne nie są w życiu najważ-
niejsze. Pokazujmy, jak ważny jest bezpośredni kontakt 
z rówieśnikami, że rozmów twarzą w twarz nie zastąpi 
kontakt telefoniczny. Wyjaśniajmy, że podtrzymywanie re-
lacji i budowanie przyjaźni nie będzie trwałe, kiedy będzie 
opierało się tylko na dzwonieniu i wysyłaniu sms-ów. 

Musimy również pamiętać, że młodzi ludzie chętnie 
naśladują zachowania starszych. Dbajmy zatem o to, 
by dobry przykład dotyczący korzystania z telefonu szedł 
z góry. Używajmy komórki tylko wtedy, kiedy musimy, 

a nie w każdej wolnej chwili, np. jadąc au-
tobusem czy czekając w poczekalni u le-
karza.

Warto zorganizować w szkole lekcję po-
święconą zjawisku nadmiernego używania 
telefonu komórkowego. Wspólne aktywno-
ści, angażujące młodzież, uświadomią jej 
skalę zjawiska, a jednocześnie będą miały 
cenny walor edukacyjny. Zamiast zakazy-
wać, stwórzmy, najlepiej wspólnie z ucznia-
mi, zasady korzystania z telefonów. Taki mi-
ni-kodeks, wypracowany wspólnie i przyjęty 
na poziomie klasy czy szkoły, sprawi, że mło-
dzież łatwiej go zaakceptuje.
–a jak pomóc osobie, u której zauważymy 

już objawy uzależnienia? 
– Jeśli już zauważymy u dziecka objawy nad-

miernego korzystania z telefonu komórkowego, 
konieczna będzie rozmowa, by dotrzeć do tego, co leży 
u podstaw jego zachowania i wspólnie zastanowić się nad 
najlepszym rozwiązaniem. Może być nim znalezienie no-
wego hobby – nastolatek, który ma swoje zainteresowania, 
mniej czasu będzie spędzać z telefonem w ręku. Musimy 
być ostrożni, krytykowanie młodego człowieka i używanie 
wobec niego argumentów siły, takich jak zakaz, zabranie 
komórki, niedoładowanie środków na koncie, może przy-
nieść odwrotny do zamierzonego skutek. Bądźmy otwarci 
na problemy młodych ludzi, zawsze znajdujmy czas na 
rozmowę z nimi. Jeśli będą czuli się ważni, a ich potrze-
ba przynależności i miłości zostanie zaspokojona, istnieje 
mniejsze prawdopodobieństwo, że ulegną nałogom lub 
uzależnieniom.

– czy o fonoholizmie można mówić tylko w przypad-
ku dzieci, czy także osób dorosłych?

– Zjawisko nadmiernego używania telefonu komór-
kowego jest coraz bardziej powszechne – zarówno wśród 
młodzieży, jak również wśród osób dorosłych. Z tym że, 
o ile dla dorosłych telefon jest niezbędnym narzędziem 
pracy, dla nastolatków komórka pełni zupełnie inną 
rolę – wyniki badań wskazują, że aż 68% młodych ludzi 
uważa ją za źródło rozrywki i utrzymania kontaktów to-
warzyskich. Jeśli jednak telefon komórkowy pełni w życiu 
człowieka zbyt dużą rolę – nie ułatwia życia, ale zaczyna 
je dominować – zjawisko to może być groźne niezależnie 
od wieku.

Nie da się ukryć, komórka staje się nieodłącznym 
elementem życia coraz młodszego pokolenia. Nauczy-
ciele przyznają, że już w wieku wczesnoszkolnym dzieci 
często spędzają czas na przerwie, bawiąc się telefonem 
albo wymieniając uwagami na temat najnowszych apli-
kacji. Zdarza się też, że dostają od rodziców na prezent 
„wypasione” modele, niejednokrotnie bardzo kosztow-
ne, przy których proste w obsłudze telefony wychowaw-
ców wydają się nic niewarte.

Czy jednak akcja, taka jak „Uwaga! Fonoholizm”, 
może tę sytuację odwrócić o 180 stopni? Nie oszukuj-
my się – natychmiastowego cudu na pewno nie będzie, 
nie obiecuje go zresztą nawet koordynator kampanii 
– Małgorzata Siewierska: – Chcemy przede wszystkim 
pokazać skalę zjawiska i zacząć debatę wśród uczniów, 
nauczycieli i rodziców, dotyczącą nadmiernego używa-
nia telefonu komórkowego. Zdajemy sobie sprawę, że 
główna trudność polega na tym, iż obecne pokolenie 
młodzieży żyje w czasach, w których telefon komórkowy 
jest nieodłącznym elementem ich egzystencji. My chce-
my pokazać, ze może on organizować nasze życie, nie 
dominując go.

Czy w XXI wieku, dobie elektroniki i nowoczesnych 
gadżetów rzeczywiście może? Na to pytanie niech każ-
dy z nas odpowie sobie samodzielnie.

barbara bąCzeK

Kochany Mikołaju,
Zbliża się czas Świąt Bożego Narodzenia i Twoich wizyt. 

Mam nadzieję, że uwzględnisz mnie w swoich planach. 
Oprócz takich rzeczy, które można kupić w Bonarce czy 
też innej Galerii Handlowej, proszę Ciebie św. Mikołaju 
o interwencję w sprawie miejsc parkingowych na osiedlu 
Kozłówek. Może Tobie uda się coś zdziałać, bo ani spół-
dzielnia mieszkaniowa ani Policja nie mają wpływu na 
właścicieli samochodów, które nie są użytkowane, a tyl-
ko stoją i zajmują miejsca parkingowe, obrosły już trawą 
(aspirując do bycia terenami zielonymi na osiedlu). Prze-
konaj proszę właścicieli tych samochodów, że parkingi 
przed blokami są dla wszystkich mieszkańców, a nie po-
winny służyć za prywatne złomowiska. 

Iwona Sadowska, studentka 
 osiedle Kozłówek 

* * *
Święty Mikołaju,

sam wiesz jak uciążliwa może być zima mimo jej nie-
zaprzeczalnych uroków. Otóż mam do Ciebie wielką proś-
bę, a właściwie dwie: bądź tak dobry i zadbaj o to, aby 
chodniki obok bloku były bezpieczne (wczoraj wieczorem, 
6 XII, były śliskie) i aby wreszcie na węzłach w piwnicach 
zostały zamontowane liczniki ciepła – lokatorzy będą mo-
gli oszczędniej gospodarować ciepłem w mieszkaniach, 
a tym samym opłaty dla MPEC będą mniejsze, co przy 
szykujących się kolejnych podwyżkach cen energii ma dla 
lokatorów niebagatelne znaczenie.

Mira Kuś 
Kurdwanów Nowy 

* * *
Czego jako podgórzanin życzyłbym sobie od 

św. Mikołaja? 
Z pewnością Muzeum Podgórza, o którym wszyscy 

zdają się zapominać, gdy tylko kończy się wyborcza walka 
o głosy. Żeby Podgórze wreszcie znalazło taką arkę, gdzie 
schronienie znajdzie i historia, i dzień dzisiejszy.

Aby rewitalizacja nie była pustym hasłem rozumia-
nym jako sygnał do wyburzania wszystkiego i stawiania 
kolejnych grodzonych osiedli. Żeby przeszłość stała się 
inspiracją dla przyszłości, a nie była traktowana tylko 
jako niepotrzebny balast.

Żeby władze miasta doceniły potencjał tkwiący w miesz-
kańcach, którzy często – jeśli nie zawsze – wiedzą lepiej, co 
jest dla nich dobre. Pora zastąpić pozorowane konsultacje 
społeczne partnerską rozmową, która prowadzi do wiążą-
cych wniosków.

Obawiam się, że to raczej nie życzenia, a marzenia i to 
nie na najbliższy rok, a na całe dekady…

Paweł Kubisztal 
 Stare Podgórze

 
* * *

Drogi Mikołaju,
Chciałbym Cię prosić o świat, w którym łatwiej będzie 

mi żyć, o rozum, wytrwałość i wyrozumiałość dla przekup-
nych kast rządzących moim krajem. O spokój i dystans 
do codziennych spraw, czasem jakiś grosz w portfelu, nie 
przesadny, ale żebym wrzucił coś do brzucha i pomógł tym, 
którzy tego potrzebują. O wyobraźnię, najlepiej taką jak 
dziecko, wtedy koloru nabiorą nawet zwykłe ludzkie sprawy. 
Będę wierzył, że złotówka może wykoleić pociąg, że w ka-
nałach żyją wielkie śledzie, że gwoździem ze świeżutką sre-
brzanką podziurawię cień każdego żywiołaka, że istniejesz, 
a ci, którzy Ci towarzyszą, to naprawdę Twoi pomocnicy. 
Jeśli mi pomożesz, będę czekał na Ciebie z termosem cie-
płej herbaty, miętowej... takiej, jaką lubisz.

Przemysław Feluś 
 Borek Fałęcki

Fonoholizm – nowe uzależnienie Listy do  
Świętego Mikołaja

f f
Zebrali:  

(BB, EĆ, For, Kaj, MC) 
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SYLWESTER
☞ szampańska zabawa
☞ wspaniała kuchnia
☞ kapitalna muzyka

Informacje i rezerwacja: 

12 657 62 13

Na Bal Sylwestrowy zaprasza

Restauracja „CZARDAsZ” 
Kozłówek, ul. Wolska 2

❄

❄

❄

Sprzedaż biżuterii złotej i srebrnej
Naprawy i usługi  

z powierzonego materiału
Wykonanie obrączek  

już od 150 PLN za parę

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

prACowNIA  
złotNICzA

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

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

OPtIMAL-MeD
tel. 12 268 05 05

ul. Zakopiańska 166
(skrzyżowanie z ul. Kąpielową)

www.optimal-med.pl

Stomatologia

Ginekologia

Laryngologia

Interna

Chirurgia  
naczyniowa (żylaki)

Chirurgia ogólna

Pediatria

Psychiatria

Psychologia

Hepatologia

Kardiologia  
Echo serca, EKG

USG – 60 zł
Medycyna podróży

Nasze specjalizacje:

OKAZjA: 300 zł od pary

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

Rżąka, Swoszowice, Wola Duchacka Wschód i Zachód

tel.126545419,kom.504853960
e−mail:wiadomosci.krakow@wp.pl

Twoja	reklama		
w	„Wiadomościach”

Bezpłatna analiza finansowa 
i wyszukiwanie rozwiązań

⇨ kRedyty  ⇨ iNwestycje  ⇨ ubeZPiecZeNia

Mariusz Pabijan    tel. 505 560 499

doRadZtwo FiNaNsowe

liST Do św. MiKoŁaja. A mnie się marzy bez-
szmerowy odkurzacz, samochód na baterie słoneczne 
i efekt globalnego ocieplenia w postaci zaniku zimy 
w Krakowie (niech sobie będzie ile wlezie w górach). 
A bardziej serio marzy mi się Polska rządzona mądrze 
i sprawiedliwie, czyli tak, aby bogatsi (wyspecjalizo-
wani w unikaniu płacenia podatków) nie byli jeszcze 
bardziej bogaci, a biedni nie byli jeszcze bardziej bied-
ni. Ale szybciej chyba doczekam się bezszmerowego 
odkurzacza... Czego obawiam się w przyszłości, np. 
w roku 2012, który ma być przełomowy, strach myśleć 
pod jakim względem? Obawiam się naszej apatii i zo-
bojętnienia, które wynikają z ogromnego przepraco-
wania, przemęczenia i braku nadziei. Ale to właśnie 
apatia, zobojętnienie i kryzys gospodarczy dają zielone 
światło dla aktywistów spod ciemnej gwiazdy. Marzy 
im się przejęcie władzy. Do pomocy wzywają już nawet 
bojówki z Niemiec, które przy pomocy pałek i kopnia-
ków uczą nas tolerancji i wybijają biało-czerwony „fa-
szyzm” z głowy (wiadomo kto budował polskie obozy 
koncentracyjne). Jaki jest ich symbol po usunięciu 
naszych symboli? Na razie radocha, wszechwolność 
i pustka, ale po czasie rewolty i anarchii, powyjmują 
je z ukrycia. Czy będzie to sierp i młot?  Tak więc św. 
Mikołaju, proszę Cię, użyj swojej czarodziejskiej rózgi 
i przyłóż tej rozbrykanej dzieciarni po pupach, zanim 
wyrosną w totalitarną armię. 

PRawo Do żYcZeŃ. Życzę nam wszystkim paru 
rzeczy niby oczywistych (proszę się nie śmiać!), jak 
prawo do 8-godzinnego dnia pracy, prawo do wolnych 
sobót, prawo do godziwego wynagrodzenia i takiej też 
emertytury, prawo do wypoczynku, prawo do bezpłatnej 
służby zdrowia, prawo do bezpłatnej nauki, prawo swo-
body wypowiedzi (np. w miejscu pracy), prawo do straj-
ku itd. itp. Pamiętacie Państwo?

jarosław KajDańsKi

Od redaktora

Trzy grosze
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