
● Poznawaliśmy się na licznych turniejach, obozach
i zgrupowaniach kadry. Najpierw w autobusie, później na
spotkaniach towa-
rzyskich i stadionie. 

● Lekkoatletyka
jest sportem
wszechstronnym,
i n d y w i d u a l n y m ,
w związku z tym
wszystko zależy od
jednej osoby. Poza
tym napięcie przed
startem, walka
w trakcie danej
konkurencji – są
n i e w i a r y g o d n e
i nieporównywalne. 

● Sport trzeba
kochać, nie można
go uprawiać, bo
ktoś tak każe. Poza

tym dzisiaj kwestia sponsoringu jest rzeczą niezbędną.
Dziś rodzic musi zapłacić za sprzęt, obozy; kiedyś było
inaczej – otrzymywało się co najmniej dres, buty itp. 

● Dziś możemy zaobserwować ogromną komercjali-
zację sportu. Za naszych czasów orzełek na piersi to już
była nagroda, to było coś ponadczasowego, ogromne
wyróżnienie. 

Rozmowa z BARBARĄ i MICHAŁEM 
SKOWRONKAMI, reprezentantami Polski, mistrza-

mi lekkoatletyki, mieszkańcami os. Nowy Prokocim 
- na str. 7
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WIADOMOŚCI
Bieżanów, Kozłówek, Kurdwanów, Piaski Nowe i Wielkie, 
Prokocim, Rżąka, Wola Duchacka Wschód i Zachód
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tradycja od 1995 r.

Centrum JP2 ● Mistrzowie lekkoatletyki ● Historia dzielnic 
Rok Języka Polskiego ● Walka z dziurami ● Przeciw alergii

Najtañsze 
ubezpieczenia

kupujemy samochody za gotówkę − 501 580 353

ul. Walerego S³awka 45

tel. 012 655 17 02 
kom. 880 221 862
Nowa Huta, os. Jagielloñskie 19

tel. 012 681 33 88 kom. 880 220 412

bezprowizyjne

Kurdwanów, ul. Wysłouchów 55
(róg Kordiana)

Szybkie
Zakupy

Postaw
Na Cenę

Wybierz
Jakość

Rok 2006 Senat RP ustanowił Rokiem Języka Pol-
skiego. Wychodząc z założenia, że język jest podstawo-
wym składnikiem tożsamości Polaków i dobrem kultu-
ry narodowej oraz że polszczyzna łączy nas bez wzglę-
du na to, gdzie mieszkamy, ile mamy lat i jaki świato-
pogląd prezentujemy – senatorowie doszli do wniosku,
że wiedzę o języku polskim należy upowszechniać,
a kulturę języka propagować. 

Okazuje się, że nasz język jest piątym – pod wzglę-
dem liczby użytkowników – językiem Unii Europej-
skiej. W związku z tym jest możliwe, aby stał się jed-
nym z najważniejszych języków europejskich. Stąd po-
mysł na zwrócenie uwagi Polaków na to, co i w jaki
sposób mówimy i piszemy. Według senatorów powinni-
śmy się poczuć gospodarzami języka, który pozwoli
nam zachować tożsamość kulturową i świadomość od-
rębności we wspólnej, ale różnorodnej Europie. (Na
podstawie Uchwały Senatu RP z 22 grudnia 2005 r.) 

Aby zachêciæ do czytania
Już od 2000 r. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr

35 oraz Osiedlowy Klub Kultury we Wróblowicach or-
ganizują konkurs, noszący ogólny tytuł „Ty i książka”.

Cd. na str. 7

W sprawie powołania Fundacji ds.
Rewitalizacji i Zagospodarowania
Terenów Poprzemysłowych „Białe
Morza” najpierw podpisano list in-
tencyjny. Nastąpiło to 24 czerwca
2005 r. Sygnatariuszami byli ówcze-
sny metropolita krakowski ks. kard.
Franciszek Macharski, prezydent
Krakowa Jacek Majchrowski oraz
prezes Małopolskiej Agencji Roz-
woju Regionalnego Marzena Pisz-
czek. Celem Fundacji miało być za-
gospodarowanie terenów po byłych
Krakowskich Zakładach Sodowych
'Solvay', w których – jak wiadomo –
podczas okupacji hitlerowskiej, w la-
tach 1940-44 pracował jako robotnik
Karol Wojtyła. Często odwiedzał

wówczas kościół w Łagiewnikach,
gdzie obecnie znajduje się promie-
niujące na cały świat Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia. 

Jan Paweł II był wyjątkowo związa-
ny z tym miejscem i z wizją św. Sio-
stry Faustyny – „Jezu, ufam Tobie” –
która wcześniej nie była specjalnie
rozumiana i doceniania przez Ko-
ściół. Papież 30 kwietnia 2000 r.
w Watykanie wyniósł Ją na ołtarze,
a podczas pielgrzymki do Polski, 17
sierpnia 2002 r. w Łagiewnikach za-
wierzył świat Bożemu Miłosierdziu.
To szczególne miejsce staje się z roku
na rok ważnym centrum dla całego
Podgórza, Krakowa, Polski i świata.

Cd. na str. 3

Orzełek na piersi – to już była nagroda! 
Ona uprawia³a skok w dal, on biegi œrednie. Ona zdoby³a liczne tytu³y z cyklu Mistrzostw Polski, osi¹-

gnê³a drugi wynik w Polsce po Irenie Szewiñskiej. On zdoby³ m.in. Puchar Europy w Londynie w 1975 r. 

„Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi, Jego zbawczej władzy! Otwórzcie granice państw, systemów ekonomicz-
nych, systemów politycznych, kierunków cywilizacyjnych. Nie lękajcie się!”. 

Centrum Jana Pawła II w Łagiewnikach
Rok Języka 
Polskiego



● Mieszkaniec bloku przy ul. Estoń-
skiej 8 na os. Wola Duchacka-
Wschód prosił nas o interwencję
w sprawie kontrowersyjnego wycięcia
– w majestacie prawa – zupełnie zdro-
wego modrzewia spod jego okien (na
zdjęciu). Jak na miejscu wspólnie ob-
liczyliśmy, drzewo miało ok. 12 lat

i było ozdobą okolicy. Firma, która to wykonała, legitymo-
wała się pozwoleniem na wycinkę. Inspektor Szczepan
Chlebowski z Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Mia-
sta Krakowa wyjaśnił, że modrzew został przeznaczony do
wycinki dlatego, że stał za blisko bloku (ok. 4,5 m od ścia-
ny), poza tym w przypadku drzew iglastych niestety nie
praktykuje się prześwietlania korony. Usłyszeliśmy zapew-
nienie, że w miejscu ściętego drzewa zostaną posadzone
dwie ok. 7-letnie sadzonki nowych drzew: klonu i jaworu. 
● Czytelniczka ze Starego Prokocimia prosiła nas o radę
w sprawie ostatniego zebrania Komitetu ds. Kanalizacji,
które odbyło się na początku maja w Szkole Podstawowej
nr 61. Otóż Komitet ten istnieje już ok. 10 lat i pośredniczy
w budowie przyłączy kanalizacyjnych w tym rejonie. Sprawa
nabrała przyspieszenia przez przebudowę i modernizację
ulicy Bieżanowskiej. Czytelniczka pyta, dlaczego ona jako
mieszkanka ul. Wojnickiej ma zapłacić za projekt i wykona-
nie prawie 5 tys., zł, podczas gdy mieszkańcy równoległej
ulicy Darasza płacą tylko po ok. 2 tys. zł. Ulice Darasza, Le-
gionów itd. będą robione w tym roku, a Wolnicka dopiero
w przyszłym. Wyjaśnienia tej sprawy radziliśmy szukać
w biurze Rady Dzielnicy XII przy ul. Kurczaba 3. 
● W listopadzie 2004 r. pisaliśmy o lokalnych szkieletorach,
wymieniając m. in. spalony obiekt przy ul. Gołaśka, gdzie

przed laty był sklep, a potem piwiarnia. Straszydło wreszcie
zniknęło z krajobrazu Woli Duchackiej – Zachód (co widać
na obu zdjęciach). Efektu naszej ubiegłorocznej interwencji
nie widać w przypadku starej rzeźni przy ul. Cechowej. 
● Ruszyła natomiast budowa, a raczej jej dokończenie („Ple-
jady“) przy ul. Tuchowskiej. Inwestorem jest obecnie spółka

„Wawel – Service“, powstanie w tym miejscu osiedle miesz-
kaniowo-usługowe. Ze względu na koniunkturę mieszkanio-
wą deweloperzy prześcigają się w zabudowie prawie każdej
wolnej przestrzeni także w naszym rejonie. Jednym z takich
„znalezionych“ miejsc pod zabudowę okazała się okolica
dawnej budowy szpitala Podgórskiego. Na tyłach os. Piaski
Nowe, przed budynkiem spółdzielni przy ul. Podedworze
w błyskawicznym tempie rośnie blok mieszkalny (na zdjęciu). 
● Dyskusyjna jest lokalizacja niektórych kompletów do
segregacji surowców wtórnych. Takie zupełnie puste, nie
niepokojone przez użytkowników pojemniki (zwane
„dzwonami“), stoją np. przed Przedszkolem Samorządo-
wym nr 176 przy ul. Aleksandry 15 na os. Nowy Bieżanów.
Z kolei w innych miejscach można zaobserwować niewy-
dolność firmy, która z ramienia Gminy jest odpowiedzial-
na za opróżnianie „dzwonów“. Na zdjęciu wysypująca się
makulatura przed Szkołą Podstawową nr 27 na os. Piaski

Nowe – na pewno nie jest dobrym
przykładem dla nikogo, a przede
wszystkim dla młodzieży. Przy
okazji miejskie służby, ze Strażą
Miejską na czele, mogłyby bacz-
niej zwrócić uwagę na to, że firmy
opróżniające pojemniki nie sprzą-
tają po sobie tego, co zostało roz-
sypane. Może przydałoby się parę
przykładnych mandacików? 
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Lokalne Forum ■ Lokalne Forum ■ Lokalne Forum ■ Lokalne Forum
SS yy gg nn aa łł yy Pamiêæ o zbrodni katyñskiej

W „Wiadomościach” z maja 2005 r. ukazał się artykuł
i obszerne opracowane Jarosława Kajdańskiego, dotyczą-
ce 65. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Autor przypomniał rys
historyczny oraz stan aktualny wciąż nie osądzonej sowiec-
kiej zbrodni ludobójstwa, która pozostaje bezkarna tak,
jak wszystkie zbrodnie komunistyczne na całym świecie.
Redaktor przypomniał także osoby z kręgu opozycji nie-
podległościowej, mieszkańców naszego rejonu, którzy
przyczynili się do budowy Pomnika Ofiar Komunizmu na
cmentarzu Rakowickim w Krakowie oraz historię budowy
Krzyża Katyńskiego na łagiewnicko-wolskim cmentarzu
przy ul. Wspólnej. W artykule przypomniano, że 13 kwiet-
nia, w rocznicę ogłoszenia światu zbrodni katyńskiej, ob-
chodzony jest Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia.
Warto przypominać historię, bo już w następnym numerze
„Wiadomości” opublikowaliśmy list prezesa Łagiewnickie-
go Towarzystwa Kulturalnego, który podał, że dzięki na-
szej publikacji odtąd rocznicowe spotkania pod Krzyżem
Katyńskim będą się odbywały nie tylko 3 Maja i 11 Listo-
pada, ale także 13 kwietnia. 

Niestety, w samej Polsce organizacje katyńskie nie są
zgodne co do daty świętowania kolejnych rocznic. Np.
duszpasterz Rodzin Katyńskich ks. Zdzisław Peszkowski,
były więzień Kozielska, uważa, że najlepszą datą byłby
5 marca, jako dzień, w którym Stalin i Beria podpisali wy-
rok wymordowania polskich oficerów. 

Otrzymaliśmy kolejny list od prezesa ŁTK Stanisława
Spólnika. W tym roku rocznicę katyńską obchodzono 11
kwietnia ze względu na rozpoczynające się ferie wielka-
nocne. Uroczystość pod Krzyżem Katyńskim poprzedziła
akademia i nadanie Medalu Opiekuna Pamięci Narodo-
wej Szkole Podstawowej nr 55 przy ul. Dobczyckiej. 

„W dniu 11 kwietnia pod Krzyżem Katyńskim na cmenta-

rzu komunalnym przy ul. Wspólnej Łagiewnickie Towarzy-

stwo Kulturalne zorganizowało rocznicowe spotkanie z oka-

zji Światowego Dnia Pamięci Ofiar Katynia. W tej podniosłej

uroczystości uczestniczyli: przedstawiciele Stowarzyszenia

Rodzin Katyńskich Polski Południowej, kombatanci z Woli

Duchackiej i Łagiewnik, dyrektorzy, nauczyciele i licznie

przybyła młodzież Szkoły Podstawowej nr 55 z ul. Dobczyc-

kiej i Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 17 z ul. Fredry,

rodziny pomordowanych w Katyniu, wśród nich p. Urszula

Parpan, żona wnuka Tadeusza Motarskiego z Łagiewnik, za-

mordowanego w Katyniu, przedstawiciel Zarządu Cmentarzy

Komunalnych, poczty sztandarowe Zespołu Szkół Przemysłu

Skórzanego, ZSO nr 17, SP nr 55, Gimnazjum nr 27, ZSO

nr 3 i Szczepu ZHP „Swarożyca”. (...) z Łagiewnik zostali za-

mordowani w Katyniu: Tadeusz Dylewski, Tadeusz Motarski,

Grzegorz Staszkiewicz i Jan Żak. Uczniowie Szkoły Podsta-

wowej nr 55, która w tym dniu otrzymała Medal Opiekuna

Pamięci Narodowej – zaprezentowali krótki program arty-

styczny i poprowadzili Apel Poległych z udziałem wszystkich

zgromadzonych pod Krzyżem. Po krótkiej modlitwie za zmar-

łych zebrani chwilą ciszy i skupienia uczcili pamięć pomor-

dowanych Polaków w Katyniu. Poszczególne delegacje złoży-

ły wiązanki kwiatów pod Krzyżem Katyńskim. Młodzież za-

paliła symboliczne znicze pamięci”. 
Stanisław Spólnik

Prezes Łagiewnickiego Towarzystwa Kulturalnego

Chodnik
Zwracam się z prośbą do redakcji „Wiadomości” o interwen-

cję w sprawie braku chodnika przy ul. Bojki do ul. Kordiana. 

Od 17 lat mieszkam przy tej ulicy i 17 lat chodzę po błocie,

lodowisku, wśród metrowych chwastów i nie mogę doprosić się

ułożenia chodnika na odcinku około 200 m. Wielokrotnie w tej

sprawie interweniowałam w Radzie Dzielnicy XI, która zbywa

mieszkańców ul. Bojki, że to teren prywatny i nie można. Dzwo-

niłam również do „Gazety Krakowskiej”, zwracałam się rów-

nież do Spółdzielni Mieszkaniowej, której jestem członkiem.

Niestety wszystko na nic. (...) W zeszłym roku upadlam na tym

lodzie przy ul. Kordiana, bo w zimie nie jest posypywana – zła-

małam żebro, co zaowocowało 3 miesięcznym zwolnieniem. 

Pytam, jak długo mieszkańcy ul. Bojki będą tak chodzić?!

To nie jest tylko mój problem, ale tych wszystkich, którzy do-

chodzą do przystanku tramwajowego przy ul. Kordiana.

W chwili obecnej wybudowano blok przy brakującej części

łączącej Bojki z os. Młodości, czyli ul. Kordiana, i można by-

ło się dogadać z inwestorem. Rada Dzielnicy XI chwali się,

na co wydaje pieniądze i co zamierza zrobić w 2006 roku –

chodnika nie ma, a może wreszcie dałaby środki na ten chod-

nik. I skończyłby się ten temat. Panowie Radni są dla nas

mieszkańców, a nie odwrotnie! Może jeszcze doczekam się te-

go chodnika nim pójdę na emeryturę. Urszula Waciak

Masz glos – masz wybór
Jesienią odbędą się wybory do władz samorządowych.

Zadecydujemy w nich o kierunku rozwoju naszych gmin
w następnych czterech latach, o tym jakie problemy zosta-
ną rozwiązane. Wybierzmy świadomie. Zastanówmy się,
co i jak nowe władze mogą zrobić, żeby ułatwić życie
mieszkańcom. Ale bądźmy też realistami – oceńmy, które
obietnice są do zrealizowania. Inicjowane przez nas deba-
ty stworzyć mają warunki do rzeczowej i rozsądnej rozmo-
wy, w której jest miejsce na przedstawienie i zrozumienie
argumentów osób o odmiennych poglądach i poszukiwa-
nie porozumienia dla dobra wspólnego. 

Fundacja im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła
Liderów rozpoczęły ogólnopolską akcję „Masz głos, masz
wybór” promującą w gminach publiczną debatę o lokalnych
problemach i sposobach ich rozwiązywania. (...) Naszym ce-
lem jest zainteresowanie mieszkańców sprawami gminy i za-
chęcenie ich do uczestnictwa w życiu publicznym, w tym
w wyborach lokalnych, a także wzmocnienie – zarówno u wy-
borców, jak i u wybieranych – poczucia współodpowiedzial-
ności za podejmowane decyzje. Za pośrednictwem strony in-
ternetowej www.maszglos. pl/ przyjmujemy zgłoszenia orga-
nizacji i instytucji non-profit, które chcą włączyć się do akcji. 

Partnerami akcji są: Forum Darczyńców w Polsce,
Ogólnopolskie Forum Organizacji Pozarządowych, Polska
Zielona Sieć, Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych
SPLOT, Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Poza-
rządowych, Wspólnota Robocza Związków Organizacji
Socjalnych, Związek Biur Porad Obywatelskich. 

Patronat medialny nad akcją objęli: PAP, TVP1, TVP3,
Jedynka PR, Gazeta Wyborcza, tygodnik Polityka, ngo.pl,
opoka.org. pl, Stowarzyszenie Gazet Lokalnych. 

Kontakt:
P. Radwan: 501 054 264, 828 64 83/05 w. 32

lub J. Załuska: 502 064 507, 536 02 76

Dziękujemy za życzenia
Wszystkim serdecznie dziękujemy za życzenia, jakie

otrzymaliśmy (pocztą tradycyjną i elektroniczną) z okazji
świąt Wielkanocnych. Redakcja „Wiadomości”

Zarząd Dróg i Komunikacji pod numerem tel. 94 78
zbiera informacje o tym, gdzie są dziury w krakowskich
jezdniach. Sygnały te są następnie przekazywane firmom,
które te dziury na naszych ulicach łatają (w naszym rejonie
jest to najczęściej ZGK sp. z o. o. z ul. Wodnej). 

Sprawdziliśmy, czy ten telefon faktycznie działa. W dniu

27 kwietnia zgłosiliśmy konieczność załatania dziur na
skrzyżowaniu ulic Włoskiej – Nowosądeckiej – Białoru-
skiej. Drugi sygnał dotyczył dziury przy krawężniku przy
ul. Łużyckiej na wysokości Karpińskiego i Lirników. Dy-
żurny przyjął oba zgłoszenia. 

Efekt jest taki, że na pierwszy sygnał zareagowano pozy-
tywnie. Pokazują to zdjęcia wykonane przed i po zgłosze-
niu. Niestety drugi sygnał nie został widać wypatrzony
przez odpowiednich pracowników. 

Apelujemy do naszych zmotoryzowanych Czytelników
o zgłaszanie do ZDiK dziur w jezdniach. To jedyny – i czę-
ściowo skuteczny – sposób na ich wyeliminowanie.

Zgłoś dziurę: 94 78



Cd. ze str.1
Konkretnym zadaniem Fundacji miała być rewitalizacja

terenów poprzemysłowych Solvayu, tzw. białych mórz. Kar-
dynał Stanisław Dziwisz, reprezentując stanowisko polskie-
go Kościoła, odrzucił spontaniczną koncepcję usypania
w tym miejscu kopca dla uczczenia Jana Pawła II, jako ideę
nie przynoszącą pożytku. Mówiono o budowie szpitala i ho-
spicjum oraz ośrodka dialogu międzyreligijnego, w którym
miała by być realizowana idea ekumenizmu. W planach jest
także budowa szkoły z internatem i obiektów sportowych.
Teren jest olbrzymi, bo 22 ha, stąd także pomysł budowy
kompleksu parkowo-rekreacyjnego. 

Od samego początku zainteresowanie i deklaracje z całe-
go świata były spore, nie tylko ze środowisk chrześcijańskich.
Wstępne zainteresowanie projektem wykazali także przed-
stawiciele gmin żydowskich z Włoch i USA. 

Dla przysz³ych pokoleñ

List intencyjny przerodził się w akt założycielski Fundacji,
co nastąpiło 17 października 2005 r. – w Dniu Papieskim,
upamiętniającym 27. rocznicę pontyfikatu i parę miesięcy po
śmierci Jana Pawła II. Wówczas nowo mianowany metropo-
lita krakowski ks. kard. Stanisław Dziwisz podczas mszy św.
w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach ogłosił
powołanie Fundacji „Nie lękajcie się“. Były sekretarz Ojca
Świętego sprecyzował cele Fundacji, a także nadał jej właści-
wą nazwę. „Białe Morza“, jak nazywano wyrobiska po fabry-
ce „Solvay“, ustąpiły przed papieskim orędziem „Nie lękaj-
cie się! „. Podczas mszy św. pierwszy datek na cele Fundacji
złożyli górnicy z Kopalni Soli w Wieliczce. 

Jak informował wówczas rzecznik prasowy archidiecezji
krakowskiej ks. dr Robert Nęcek, zamierzeniem kardynała
Dziwisza było „zsynchronizowanie wielu inicjatyw upamięt-
niających osobę i dzieło Jan Pawła II“. Fundacja „Nie lękaj-
cie się“ i Centrum Jana Pawła II mają realizować testament
Ojca Świętego, czyli jednoczyć ludzi różnych wyznań i naro-
dowości wokół wspólnego dobra. W realizację tego dzieła
mogą się włączać wszyscy ludzie dobrej woli... 

2 stycznia 2006 r. w Pałacu Biskupów Krakowskich przy
Franciszkańskiej 3 uroczyście podpisano statut oraz dekret
powołujący do życia Centrum „jako kościelną, publiczną oso-
bę prawną podległą bezpośrednio Metropolicie Krakowskie-
mu“. W dekrecie zapisano, że Centrum powoływane jest dla
„upamiętnienia wielkiego dziedzictwa osoby i pontyfikatu słu-
gi Bożego papieża Jana Pawła II“ oraz po to, aby „jego przy-
kład i słowo zostały przekazane następnym pokoleniom“. 

Nazwa Centrum – „Nie lękajcie się! „ – została użyta
w celu nawiązania do pamiętnych słów Ojca Świętego, wypo-
wiedzianych w październiku 1978 r. podczas inauguracji
pontyfikatu: „Nie lękajcie się. Otwórzcie, otwórzcie na
oścież drzwi Chrystusowi! Jego zbawczej władzy otwórzcie
granice państw, systemów ekonomicznych, systemów poli-
tycznych, kierunków cywilizacyjnych. Nie lękajcie się! „. 

Centrum Jana Pawła II otrzymało osobowość prawną
w drodze rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 27 stycznia 2006 r. 

W statucie zapisano, że głównym jego zadaniem jest upo-
wszechnianie i twórcze rozwijanie nauczania Jana Pawła II
poprzez szeroko pojętą działalność naukową, edukacyjną
i społeczną. Prace będą się skupiać m.in. wokół osób potrze-
bujących, pielgrzymów, młodzieży oraz środowiska nauko-
wego. Pierwszym dziełem Centrum ma być budowa w kra-
kowskich Łagiewnikach ośrodka, w którym mają znaleźć się
m.in. centrum pomocy rodzinie, muzeum pontyfikatu Jana
Pawła II oraz biblioteka. 

Co istotne, Fundacja zamierza otworzyć swoje oddziały
w krajach, gdzie kult Bożego Miłosierdzia zatacza coraz więk-
szy krąg, m.in. w USA, Włoszech, Brazylii i na Filipinach. 

Podczas uroczystości założycielskiej wręczono nominacje
na członków Rady Programowej. Otrzymali je m.in. były rek-
tor Uniwersytetu Jagiellońskiego, obecnie przewodniczący
Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa prof.
Franciszek Ziejka, były prezydent Krakowa, a obecnie poseł
do Parlamentu Europejskiego prof. Andrzej Gołaś, marsza-
łek województwa małopolskiego Janusz Sepioł, fotograf Pa-
pieża Arturo Mari, rzecznik prasowy Stolicy Apostolskiej Jo-
aquin Navarro-Valls oraz przewodniczący Żydowskiej Gminy
Wyznaniowej w Krakowie Tadeusz Jakubowicz. Przewodni-
czącym Rady Programowej Centrum Jana Pawła II został by-
ły rzecznik Praw Obywatelskich prof. Andrzej Zoll. Wszystkie
funkcje mają charakter honorowy i roboczy, a do ich pełnie-
nia zaprasza ks. kard. Stanisław Dziwisz, który jako metropo-
lita krakowski pełni rolę przewodniczącego Rady Patronów. 

Dla wszystkich ludzi dobrej woli

W jednym z wywiadów prasowych prof. Zoll powiedział,
że budowa Centrum jest na razie w fazie początkującej, ska-
la przedsięwzięcia jest ogromna; przyznał, że ludzie się nie-

cierpliwią, bo wiążą z Centrum wielkie nadzieje. Sporą prze-
szkodą jest brak w Krakowie planu zagospodarowania prze-
strzennego, co zakrawa na prawno-administracyjny skandal.
Dotyczy to nie tylko tego terenu. Fakt ten od lat paraliżuje
większość potencjalnych inwestycji w naszym mieście. 

Podobno w rejonie Łagiewnik są planowane jakieś trasy
i obwodnice. Radni miasta – ze względu na społeczność lo-
kalną oraz specyfikę tego miejsca – utrącili jednak plany bu-
dowy w tym rejonie Trasy Łagiewnickiej. Władze mają pro-
blem, jak sprostać oczekiwaniu i własnym deklaracjom, że
muszą w tym rejonie powstać dojazdy dla coraz większego
ruchu pielgrzymkowego. Postulat usprawnienia komunikacji
miejskiej podnoszą także mieszkańcy Krakowa. 

Fundamentalnym i historycznym aktem było przekazanie
przez Gminę części gruntów po Solvayu na rzecz Archidie-
cezji Krakowskiej. Dotyczy to 7 ha tzw. białych mórz. Jest to
teren wyjątkowy geologicznie, co na pewno utrudnia projek-
towanie obiektów i ich wykonanie. 

Prof. Zoll powiedział, że na razie Fundacja chciałaby ogło-
sić dwa konkursy. Pierwszy na koncepcję Domu Spotkań z Ja-
nem Pawłem II. Ma to być rodzaj interaktywnego muzeum,
gdzie będą nie tylko pamiątki po Ojcu Świętym, ale także sa-
la konferencyjna, kino oraz internetowa biblioteka. Drugi
konkurs ma dotyczyć projektu architektonicznego tego Do-
mu. Podczas spotkań Rady Programowej oddalono ideę bu-
dowy hospicjum ze względu na to, że jest już ono w Krakowie.
Przyjęto natomiast pomysł budowy Centrum Wolontariatu. 

Prof. Zoll zapewnił, ze Centrum Jana Pawła II „Nie lękaj-
cie się! „ nie będzie obiektem zamkniętym, będą je tworzyć,
w zależności od potrzeb i sytuacji, ludzie i organizacje. Wa-
runkiem jest to, aby to byli ludzie dobrej woli, a idee bliskie
nauczaniu Jana Pawła II. Fundacja i Centrum będą się w ich
imieniu starać o granty i środki na realizację tych idei. 

Centrum, ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo z Sank-
tuarium Bożego Miłosierdzia, chce też usprawnić ruch piel-
grzymkowy. Chodzi o to, że z roku na rok przybywa pielgrzy-
mów, których nie ma gdzie pomieścić. Powstał pomysł, aby
poszczególne episkopaty z innych krajów ufundowały w Ła-
giewnikach swoje Domy Pielgrzyma. Obsługą mogłyby się
zajmować osoby niepełnosprawne. Zdaniem prof. Zolla du-
że znaczenie – moralne, etyczne i religijne – miałoby to, gdy-
by obiekty Centrum mogły być wznoszone przez więźniów. 

Te i inne dzieła Fundacji na terenie Łagiewnik mają być
hołdem dla papieża Jana Pawła II i Jego żywym pomnikiem.
Warto wiedzieć, że tylko w ub. r. Sanktuarium w Łagiewni-
kach odwiedziło ponad 2 mln pielgrzymów z ponad 80 kra-
jów świata. Odwiedzają je chorzy i niepełnosprawni, oczeku-
jący łask dla siebie i swoich bliskich, a co najważniejsze piel-
grzymi różnych wyznań, którzy odwiedzają Kraków. Łagiew-
niki stały się nie tylko centrum kultu Bożego Miłosierdzia,
ale stają się przy tym centrum światowego ekumenizmu. 

Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” będzie budo-
wane za pieniądze wiernych. 

JAROSŁAW KAJDAŃSKI
Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”

31−002 Kraków, ul. Kanonicza 18, tel. 012 429 64 71, fax: 012 429 65 71,
www.janpawel2.pl, Numer konta Fundacji: PKO BP S.A., 

PLN: 33 1020 2892 0000 5302 0178 5872, USD: 23 1020 2892
0000 5402 0178 5906, EUR: 28 1020 2892 0000 5202 0178 5914
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WAKACJE 
z językiem angielskim

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej, od trzech
lat współpracujące ze Szkołą Języków Obcych eMKa (powołaną przez KSM
i Akcję Katolicką Diecezji Zielonogórsko−Gorzowskiej) – serdecznie zapra−
sza dzieci i młodzież do udziału w wakacyjnych obozach języka angielskie−
go. Celem szkoły jest nie tylko edukacja na wysokim poziomie, ale i wycho−
wanie młodych. Nasz program różni się od innych dostępnych na rynku,
gdyż promuje pozytywne i wartościowe treści. Ponadto oferujemy uczestni−
kom naszych obozów udział w wycieczkach krajoznawczych, zajęcia sporto−
we i rekreacyjne, ogniska i pogodne wieczory. Zapewniamy profesjonalną
kadrę i opiekę pedagogiczną. 

Proponowane terminy: 
✦ Maniowy nad Jeziorem Czorsztyńskim: 22.07 – 31.07
✦ Zakrzów koło Wadowic: 31.07 – 09.08 
✦ Wisła, Beskid Śląski: 7.08 – 16.08

Ponadto szkoła eMKa proponuje obozy i kolonie językowe w wielu innych cie−
kawych miejscach na terenie całego kraju. Wszelkie informacje: 

Biuro Prezydium Krajowej Rady KSM
31−034 Kraków, ul. Kopernika 9

czynne od pon. do pt. w godz. 8−16
tel./fax. 012 422 42 99, 

e−mail: biuro@krakow.ksm.org.pl
www. krakow.ksm.org.pl

Informacje i zapisy: tel. 012 685−52−23;
012 633−38−60; 0−510−07−03−81

Działające od 12 lat

Przedszkole RADOŚĆ
serdecznie zaprasza dzieci 

w wieku 2,5 − 6 lat
do otwieranej od września filii

w domu z ogrodem 
przy ul. Klonowica 17C (Wola Duchacka)

Naszym atutem są:
❀ małe grupy ❀ rodzinna atmosfera 

❀ doświadczona kadra 
❀ opieka logopedy, psychologa 

W ramach zajęć oferujemy dzieciom:
❀ język angielski ❀ rytmikę ❀ gimnastykę
korekcyjną ❀ zajęcia teatralne ❀ plastykę

❀ religię

BENEDYKT XVI W KRAKOWIE. Papież przyleci z Często-
chowy do Krakowa 26 maja w piątek ok. godz. 20. Z Balic
uda się do Pałacu Biskupów przy ul. Franciszkańskiej. Na-
stępnego dnia pojedzie do Wadowic, skąd nawiedzi również
Sanktuarium Matki Boskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej.
Stamtąd ok. godz. 13 przyjedzie do Sanktuarium Bożego Mi-
łosierdzia w Łagiewnikach. Ok. godz. 18 papież nawiedzi Ka-
tedrę Królewską na Wawelu. Stamtąd uda się na Błonia na
spotkanie z młodzieżą. W niedzielę 28 maja o godz. 9.45 Be-
nedykt XVI odprawi mszę św. na Błoniach Po południu uda
się do obozu hitlerowskiego Auschwitz-Birkenau. Ok. godz.
18.30 powróci do Krakowa, na godz. 20 planowany jest odlot
z lotniska w Balicach. Więcej szczegółowych i aktualnych in-
formacji można znaleźć na stronie www.benedykt.krakow.pl
INTERNETEM DO PETENTA. Urząd Miasta Krakowa –
na stronie www.bip.krakow.pl – uruchomił funkcję Interne-
towego Dziennika Zapytań z formularzem, na którym moż-
na składać zapytania w konkretnych sprawach. Po wysłaniu
listu mieszkaniec otrzymuje potwierdzenie, a serwisant kie-
ruje problem do odpowiedniego wydziału. Ma to przyspie-
szyć udzielanie informacji przez urzędników. 
WYMIANA DOKUMENTÓW. Do 30 czerwca br. trzeba
wymienić prawa jazdy, wydane między 1.05.1993
a 30.06.1999 r. Trzeba to zrobić w Centrum Administracyjnym
Urzędu Miasta Krakowa przy al. Powstania Warszawskiego 10.
Ze strony internetowej www.bip.krakow.pl można pobrać
wniosek. Komplet dokumentów można wysłać pocztą na ad-
res: Wydział Komunikacji UMK Referat Praw Jazdy, 31-549
Kraków, al. Powstania Warszawskiego 10. Z kolei dowody oso-
biste wydane przed 31.12.1991 r. trzeba wymienić do końca br.
Ale można też wymieniać dowody wydane później. Adres jw. 
FORTY POD PIECZĄ. Prezydent miasta powołał 17 spo-
łecznych opiekunów zabytków, wśród nich znaleźli się opie-
kunowie części naszych lokalnych fortów Twierdzy Kraków
– Prokocim i Barycz (Kosocice Wschód). 
USUWANIE WYSYPISK. Prawie 500 tys. zł przeznaczono
w br. na usuwanie dzikich wysypisk na terenie miasta. Ich lo-
kalizację można zgłaszać do Działu Czystości Zakładu Go-
spodarki Komunalnej – tel. 012 616 70 19 (20). Pieniądze
pochodzą z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej oraz ze środków niektórych dzielnic,
wśród nich X (Swoszowice) i IX (Łagiewniki). 
NOWOCZESNA BIBLIOTEKA. Podgórska Biblioteka Pu-
bliczna rozbudowuje i modernizuje swoje osiedlowe filie;
ma ich w sumie 22. W niektórych instalowane są czytelnie
internetowe, m. in. w Kosociach i Swoszowicach. Niedawno
Filia przy ul. Borsuczej w Łagiewnikach na os. Cegielniana
powiększyła dwukrotnie swoją powierzchnię. 
MISTRZOWSCY KOCIUBANOWIE. O utalentowanej ro-
dzinie pp. Kociubanów z Kurdwanowa piszemy od lat, za-
wsze z okazji zdobycia kolejnej nagrody muzycznej. Tym ra-
zem 16-letni Błażej Kociuban zwyciężył w III Ogólnopol-
skim Konkursie Interpretacji Muzyki Skrzypcowej im. Ireny
Dubiskiej. Gratulujemy! 
WIOSENNY PRZEGLĄD. W MDK im. Gałczyńskiego przy
ul. Beskidzkiej odbył się Małopolski Wiosenny Przegląd Ar-
tystyczny Szkół Podstawowych. Wystawiono 13 przedsta-
wień. Najwyższe uznanie zdobył teatrzyk „Trzy grosze” ze
SP nr 55 przy ul. Dobczyckiej za widowisko „Wideowagary”.

W skrócieCentrum Jana Pawła II w Łagiewnikach
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Ogłoszenia drobne
❑ Przyjmiemy do pracy kobiety
i mężczyzn w sklepie z doświadczeniem:
tel. 012 654 20 30
❑ Salon optyczny przyjmie do pracy 
− 501 04 04 06
❑ Zatrudnię do wypożyczalni video
i solarium kobietę w wieku do 30 lat 
− 509 137 227
❑ Zatrudnimy młode osoby
dyspozycyjne do sklepu "Tanie ubranie",
cv + zdjęcie − 600 975 770
❑ Skład komputerowy, korekty,
opracowania redakcyjne, fotografia
cyfrowa − 504 853 960
❑ Kupię dom, może być w stanie
surowym lub do remontu 
− tel. 0507 060 925
❑ Sprzedam wózek dziecięcy
trójfunkcyjny, pompowane koła,
przekładana  rączka, nosidełko. 
Stan b.dobry − tel. 697 184 619
❑ Sprzedam aparaty fotograficzne:
Agfamatic 2008, Olimpus Fun Kit Vew
Zoom 120, Skina 105, Zenit E, Zenit 12
XP, Zorka 10. Cena do uzgodnienia. 
Kom. 0504 853 960

GROTA SOLNO−JODOWA GALOS jest najnowszą opatentowaną metodą zastosowania
naturalnych kryształów soli morskiej zawierającej wszystkie niezbędne mikro−
i makroelementy, potrzebne do stworzenia unikalnego mikroklimatu morskiego, który
wpływa korzystnie na nasze ciało i psychikę. Czyste zjonizowane powietrze pomaga
w leczeniu: ✦ chorób dróg oddechowych ✦ płuc, oskrzeli, nosa, gardła ✦ schorzeń
układu krążenia ✦ alergii ✦ chorób układu pokarmowego ✦ stanów nerwicowych
i przemęczenia ✦ spadku odporności na stres ✦ nadwagi i cellulitu. 

Terapię umilają multimedia do dyspozycji Klienta (kino domowe)
PROMOCJA: karnety

CENTRUM PROMOCJI ZDROWIA

CENTRUM MIKROKLIMATU MORSKIEGO
Kraków, ul. Wielicka 91

Biuro Obsługi Klienta: tel. 012 265 38 30, tel./fax: 012 265 38 31
www.grota−krakow.pl

CC II TTOO−−TTEESSTT
Pracownia Analiz Lekarskich
os. Piaski Nowe, ul. Łużycka 55

(pawilon usługowo−handlowy, I p.)
Czynne: pon.− pt. 8−16, sob. 9−11

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

pobieranie krwi z palca.
● Pełny zakres badań 

krwi, moczu i kału.
● Testy na zawartość

narkotyków w moczu.

PRYWATNY GABINET
STOMATOLOGICZNY

❐ stomatologia zachowawcza
❐ protetyka 
❐ chirurgia stomatologiczna

Pon. − pt. w godz. 15 − 19
os. Kozłówek, ul. Spółdzielców 3, pawilon I piętro

tel. 012 425 51 79

Kompleksowe leczenie schorzeñ krêgos³upa, 
stanów po urazach i kontuzjach

✦ Fizykoterapia - pe³ny zakres
✦ Masa¿ leczniczy i relaksacyjny
✦ Gimnastyka lecznicza i rekreacyjna
✦ Godziny dopo³udniowe

– gimnastyka dla seniorów

Zapewniamy mmi³¹, rrodzinn¹ aatmosferê. ZZapraszamy rrównie¿ ddzieci 
z wwadami ppostawy, oosoby nniepe³nosprawne ii kkobiety ww cci¹¿y.

GABINET REHABILITACJI

"Butterfly"

Rejestracja: 
tel. 0012 6655 889 449, kkom. 00609 6673 5592

www.rehabilitacja-bbutterfly.com

profesjonalizm - doœwiadczenie - 16 lat tradycji

Wola DDuchacka - ZZachód, uul. BBeskidzka 330 BB ((pawilon, II pp.)

Zapraszamy: pn.-pt. 9-20, sob. 10-14

NOWY ADRES:

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

Poradnie: PSYCHIATRA, PSYCHOLOG, 
LOGOPEDA, OKULISTA

tel. 012 658 16 11, 012 658 89 01
LEKARZ RODZINNY

tel. 012 265 70 68
ul. Wielicka 76 (k. ul. Dworcowej)

Porady bezpłatne, w ramach umowy z NFZ

Historia
Tradycja jogi sięga ponad 2 tys. lat przed naszą erą.

Słowo joga pochodzi od sanskryckiego słowa yuj, co
oznacza: scalanie, łączenie, wysiłek, ujawnienie, me-
todę. W latach 50-tych joga dotarła na Zachód i od tej
pory rozwija się w szybkim tempie, zyskując coraz
więcej zwolenników. Jogę od wielu lat z powodze-
niem praktykują znane osoby: Halina Frąckowiak,
Anna Popek, Tomasz Stańko, Magda Umer, Kora,
Dorota Stalińska, Jolanta Pieńkowska oraz gwiazdy
światowego formatu: Sting, Madonna, Gwyneth Pal-
trow, Goldie Hawn, Willem Dafoe, Barbra Streisand
oraz królowa Belgii Elżbieta (mając 80 lat w jednym
z ćwiczeń stanęła na głowie). Twierdzą oni, że joga
jest prawdziwym eliksirem młodości. Ich doświadcze-
nia i wypowiedzi w mediach pomogły zbudować za-
ufanie do jogi. 

Kto mo¿e æwiczyæ
W zasadzie nie ma żadnych przeciwwskazań wieko-

wych. Ćwiczyć może każdy od 18 do 80 lat. Jogę wpro-
wadza się już także w przedszkolach i szkołach pod-
stawowych jako formę aktywności fizycznej. Metoda
BKS Iyengara skierowana jest do ludzi zdrowych, ale
i takich, którym coś dolega. Doświadczenia mistrza
(który ma dziś 88 lat i jest w pełni sił fizycznych i umy-
słowych, wciąż ćwiczy jogę i uczy jej w Punie w In-
diach) oraz jego uczniów zostały zapisane w postaci
wielu zestawów asan (ćwiczeń) na różne schorzenia:
od kataru, nadwagi, płaskostopia po dyskopatię, nad-
ciśnienie czy cukrzycę. Osoby, którym cokolwiek do-
lega powinny zgłosić to do nauczyciela przed zajęcia-
mi, który wskaże, których asan robić nie wolno lub jak
je należy zmodyfikować, by nie pogarszać, a tylko po-
prawiać swój stan zdrowia. 

Zajêcia
Zajęcia odbywają się w małych grupach, gdzie na-

uczyciel ma możliwość korygowania każdego ucznia.
Ćwiczący mają do dyspozycji maty antypoślizgowe,

paski, kostki drewniane, wałki, koce, ławki czy krze-
sła. Taki sprzęt pomocny jest przy wykonywaniu asan
– aby wzmocnić daną partię ciała lub bardziej ją roz-
luźnić. Należy pamiętać o wygodnym stroju do ćwi-
czeń, a po obfitym posiłku odczekać co najmniej dwie
godziny, zanim stanie się na macie. Jogę ćwiczy się na
bosaka, co jest pierwszym krokiem do przełamywania
ograniczeń i pokonywania skrępowania związanego
z własnym ciałem. Lekcja podzielona jest na części:
najpierw budzimy ciało, potem je rozgrzewamy po to,
by je wzmocnić, rozciągnąć i na końcu zrelaksować.
W całym tym procesie takim samym zmianom podle-
ga także umysł, a to za sprawą odpowiedniego prowa-
dzenia oddechu, który musi być skoordynowany z wy-
konywaniem asan. Dzięki temu, pomimo ciężkich
kondycyjnie ćwiczeń, nikt nie wychodzi z zajęć obola-
ły i zmęczony, a zrelaksowany i odświeżony. 

Odkrywanie siebie
Joga jest jednym ze sposobów odkrywania tego,

kim jesteśmy. Łączy w sobie to, co fizyczne, psychicz-
ne i duchowe. Pracując na ciałem, wzmacniamy jed-
nocześnie nasz system nerwowy, stajemy się bardziej
odporni na stres i przeciwności losu, nabieramy zdro-
wego dystansu do rzeczywistości i do siebie. Poprzez
pokonywanie ograniczeń ciała, ćwiczący uczy się cier-
pliwości i uporu w dążeniu do celu. Poprawia się tak-
że jego koncentracja, staje się on spokojniejszy, po-
godniejszy i sprawniejszy. Ludzie ćwiczący jogę prze-
stają mieć problemy ze snem, przestają być niewolni-
kami zmieniających się warunków pogodowych i wa-
hań barometru. Dzieje się tak dlatego, że joga nie tyl-
ko działa na sylwetkę, ale ma także głębokie działanie
na nasz system nerwowy i organy wewnętrzne, które
ulegają oczyszczaniu, tonizowaniu i dotlenieniu,
przez co lepiej zaczynają funkcjonować. 

Zdrowie i radoœæ
Joga nie jest magiczną pigułką na zdrowie, szczę-

ście i młodość. Nikt po pierwszych zajęciach nie bę-
dzie w stanie wiele powiedzieć o jej korzyściach, bo

doświadczyć ich można poprzez ciężką pracę i syste-
matyczność w przełamywaniu oporów własnego ciała
i umysłu. Zdrowie i radość są niejako nagrodą za trud
i chęci, które włożymy w rozwój własnego ciała i oso-
bowości. 

JOGA – SPOSÓB NA ZDROWIE

Ka¿dego, kto chcia³by spróbowaæ, zapraszamy 
na os. Kurdwanów Nowy: ul. Stoja³owskiego 31,

Szko³a Podstawowa nr 162 
lub do Centrum: Rynek Kleparski 18, 

Gimnazjum nr 4, 
gdzie odbywaj¹ siê regularne zajêcia 

metod¹ Iyengara. 
Tel. 0607 305 209

www.joga.akcja.pl
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■ piece łazienkowe z autoryzowanym serwisem ■ kotły co i grzejniki 
■ baterie ■ umywalki ■ miski ustępowe ■ wanny ■ rury i kształtki miedziane, 

PP oraz kanalizacyjne zawory wodne i gazowe 
Świadczymy usługi wod−kan−gaz−co

SKLEP
INSTALACYJNO-SANITARNY

ul. Nowosądecka 50a (przy przychodni na Białoruskiej)
pon.−pt. 9−18, sob. 9−14, tel. 012 655 89 12, kom. 0660 765 720

Raty! Rabaty! Akceptacja kart płatniczych

CAFE
INTERNET

Komputery 
na raty!
NOWOŚĆ:
wydruki

bindowanie
laminowanie

xero

tel. 012 650 03 90
012 657 59 67

fax 012 650 03 91 0501 422 272

Kraków, ul. Szczęśliwa 10
tel. 012 655 74 74

www.zalmax.pl

ROLETKI 
TEKSTYLNE

NAJTAŃSZE POKROWCE
na fotele samochodowe
BAGAŻNIKI dachowe

NARZĘDZIA
dla warsztatów i sklepów metalowych

HURT − DETAL

" R O B I N "
Wola Duchacka, ul. Gromady Grudziąż 14

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

Pn. − pt. 8−17, sob. 10−14

AUTO − SERWIS
Wola Duchacka, ul. Karpińskiego 9A

tel. 012 655 59 61, kom. 0691 123 765
■ mechanika samochodowa ■ wydechy ■

■ zawieszenia i geometria ■ blacharstwo ■

■ elektromechanika ■

■ skomplikowane naprawy powypadkowe ■

Naprawa i sprzedaż
OBUWIA

❀ galanteria ❀ pasty ❀ wyœció³ki ❀
Sprzeda¿ toreb, torebek, plecaków

Zapraszamy
od poniedz. do pt. w godz. 10 - 18, w soboty 9 - 14

os. Koz³ówek, ul. Spó³dzielców 3, pawilon, I piêtro

adidasy

Gabinet Kosmetyczny 

„OD−NOVA”
ul. Nowos¹decka 31

tel. 0012 4425 667 113
www.kosmetyka.malopolska.pl  

SOLARIUM TURBO − UVE S−CLASS
BRYZA, KLIMATYZACJA

❁ SKUTECZNE ZABIEGI WYSZCZUPLAJ¥CE:
Elektroterapia, Agyptos, Parafango

❁ Zabiegi kolagenowe w promocyjnej cenie 
- do koñca czerwca

❁ Masa¿

❁ Zabiegi pielêgnacyjne, od¿ywcze, nawil¿aj¹ce

❁ Manicure, Pedicure, Zdobienie paznokci, 
Manicure na ciep³o

❁ Tipsy ¿elowe, akrylowe

❁ Oczyszczanie skóry, Depilacja, Henna

KARNETY

➢ wszelkie usługi fryzjerskie dla Pań i Panów
➢ Alfapart i Wella pomogą Wam w pielęgnacji

włosów, a nasze ręce dokończą dzieła...
➢ manicure, pedicure, tipsy, henna
➢ Bezbolesne przekłuwanie uszu i nosa
➢ SOLARIUM (nowe lampy) 1 min. − 1 zł

Marzeny Repelewicz

Salon Fryzjersko-Kosmetyczny
ul. Włoska 2A (naprzeciwko hypermarketu TESCO)

Zapraszamy pn.−pt. w godz. 8−20, sob. 8−15,  Rezerwacja tel. 012 292 48 22 

ANIMALIS
SKLEP ZOOLOGICZNY
SALON PIĘKNOŚCI ZWIERZĄT
strzyżenie, kąpiel, obcinanie pazurów
os. Piaski Nowe, ul. Łużycka 55 (pawilon, I p.)

tel. 0012 6658 556 772
www.animalis.pl
Zapraszamy: pn.−pt. 11−19, sob. 10−14

Promocyjne ceny, 
szeroki asortymentNOWOŒÆ:

BINDOWANIE
w twardej oprawie

PIECZ¥TKI
WIZYTÓWKI

LAMINOWANIE
DORABIANIE KLUCZY

A-4➔A-0

A-3 A-4 KSERO
KOLOR
os. Kurdwanów Nowy, ul. Witosa 39(koło poczty), tel. 0502 34 86 84

Bezpłatny dowóz karmy codziennie od 7 do 23
Tel. 502110371  tel/fax 012/2858841  e-mail goliat.x@interia.pl

KARMY DLA PSÓW W SUPER CENACH
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Kraków podzielony był niegdyś na 4 wielkie dzielnice:
Śródmieście, Krowodrza, Podgórze i Nowa Huta. 27 mar-
ca 1991 r. Rada Miasta zdecydowała o podziale miasta na
18 dzielnic pomocniczych. Podgórze zostało podzielone
w sumie na 6 dzielnic. W naszym rejonie są to: Dzielnica
IX: Łagiewniki – Borek Fałęcki; Dzielnica X: Swoszowice;
Dzielnica XI: Kurdwanów, Wola Duchacka; i Dzielnica
XII: Bieżanow – Prokocim. 

Poprzednio przedstawiliśmy rys historyczny Dzielnicy
XI, w części II przedstawiamy to, co w monografii pt.
„Dzielnice Krakowa” napisano o historii Dzielnicy XII. 

PROKOCIM. Naj-
starszym siedliskiem
ludzkim położonym na
obecnym terenie Dziel-
nicy XII może być wieś
Prokocim, leżąca nad
Drwinką przy dawnym
trakcie do Bochni, Prze-
myśla i Lwowa, znanym
od XV w. jako droga,
którą pędzono ze
wschodu woły (obecna
ul. Wielicka). Na obsza-
rze Prokocimia odkryto
ślady osadnictwa z cza-
sów kultury łużyckiej,
ale pierwsze wzmianki
o wsi zwanej Prococzino

pojawiły się dopiero
w 1367 r. Wiadomo, że
w XVI w., kiedy jej wła-
ścicielem był Leonard
Fogelweder, eksploato-
wano znajdujące się na
terenie Prokocimia złoża
gipsu, zaś do 1846 r.
funkcjonowała tu komo-
ra celna. Na początku
XIX w. wieś należała do
Wodzickich, którzy
w miejscu wcześniejszego
zespołu dworskiego wy-
budowali klasycystyczny

pałac z oficyną, zabudowaniami gospodarczymi, parkiem
i aleją dojazdową, przebudowany przez kolejnego właści-
ciela, Erazma Jerzmanowskiego. W 1909 r. w zakupionym
przez augustianów zespole dworskim utworzono gimna-
zjum i wzniesiono kaplicę, [potem mieścił się tam] dom
dziecka, zaś park z zabytkowym drzewostanem zamienio-
no na park miejski. 

Prokocim włączono do Krakowa w 1941 r. Po II wojnie
światowej mieszkało tu 7 500 osób, z których ok. 80 proc.
stanowili kolejarze i ich rodziny, stąd potocznie osiedle na-
zywano „kolonią kolejarską”. Na terenie Dzielnicy znajdu-
ją się także obiekty KLS „Kolejarz-Prokocim”. W latach

60-tych wzniesiono w Prokocimiu Polsko-Amerykański In-
stytut Pediatrii, rozbudowany w latach 80. i 90. 

BIEŻANÓW. Nieodległy Bieżanów, położony jest w do-
linie Serawy (zwanej też Serafą), przy trakcie do Wieliczki,
Bochni i dalej na Ruś. Nazwa wsi pochodzi od staropolskie-
go słowa „bieżan”, oznaczającego zbiega. Pierwsza
wzmianka o wsi Besanouo pojawia się w 1212 r. w związku
z przekazaniem wsi kapitule krakowskiej przez Helenę, żo-
nę Racibora z Raciborowic i siostrę kanonika Pęsława. Bie-
żanów stanowił własność kapituły do końca I Rzeczpospo-
litej, później był własnością prywatną. Parafię erygowano
i wzniesiono kościół pw. Narodzenia NMP w 1422 r., [któ-
ry] zachowany do dziś – przebudowany jeszcze pod koniec
XIX w. – pochodzi z 1636 r., z XVII-wiecznym obrazem
Madonny zwanej Kolejarską Panią. W 1464 r. Kazimierz
Jagiellończyk przeniósł wieś z prawa polskiego na magde-
burskie. W końcu XV w. znajdował się we wsi folwark
z dworem, budynkami gospodarczymi i sadami (do dziś za-
chowały się pozostałości murowanego budynku gotycko-r-
enesansowego), 3 pola folwarczne, 22 łany kmiece, 4 karcz-
my, dwa młyny, w tym jeden z dużym stawem i młynówką. 

W 2. połowie XIX w. przeprowadzono przez Bieżanów
i Prokocim linię kolejową do Dębicy. Bieżanów należący do
Czeczów de Lindenwald, był już wtedy dużą wsią z 1 500
mieszkańców, szkołą ludową, gorzelnią, hutą, stacją kolejo-
wą, ośrodkiem wydobycia gipsu i wapnia. W 20-leciu między-
wojennym powstały fabryki, m. in. Fabryka Drożdży i Spiry-
tusu J. Czecza i S. Porębskiego, fabryka akolitu R. Drillera.

W latach 40-
tych Niemcy
z b u d o w a l i
w Bieżanowie
dużą stację
przeładunkową. Część zachodnią Bieżanowa włączono do
Krakowa w 1941 r., a pozostałą w 1973 r. 

RŻĄKA. W granicach Dzielnicy XII znalazły się także
dawne wsie: Barycz, położona przy tzw. trakcie solnym, gdzie
zachowały się ślady neolitycznej osady z zespołem warzelni-
czym; notowana od 1228 r., włączona do Krakowa w 1973 r.,
gdzie w latach 80. powstało największe w Krakowie wysypi-
sko śmieci; i Rżąka, leżąca przy dawnym trakcie do Bochni,
Przemyśla i Lwowa, wzmiankowana po raz pierwszy w 1388
r. i przypuszczalnie należąca do Jadwigi z Melsztyńskich Pi-
leckiej, matki chrzestnej Władysława Jagiełły, w XV w.
z nadania Melsztyńskich będąca w posiadaniu duchaków do
końca XVIII w., najpewniej lokowana na prawie niemiec-
kim, z zachowanymi pozostałościami zespołu dworskiego
w postaci okrągłej kapliczki i budynku mieszkalnego z okre-
sy międzywojennego, włączona do Krakowa w 1941 r. 

W Dzielnicy XII znajdują się także liczne powojenne
osiedla mieszkaniowe: wzniesione w latach 60. os. Na Ko-
złówce, od 1974 r. budowano os. Prokocim Stary, od 1976 r.
– os. Prokocim Nowy, w latach 1977 – 82 – os. Bieżanów
Nowy, zaś w latach 1987 – 94 nowe osiedle wzniesiono tak-
że na polach w środkowo-wschodniej części Rżąki. 

„Dzielnice Krakowa”, Kraków 2001 
Kolegium redakcyjne, autorki tekstu: A. Kruszyńska

i I. Wendel. Publikację oparto na licznych materiałach
źródłowych, podanych w bibliografii. Wydawca:

Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa i Urząd Mia-
sta Krakowa. Album podarowała naszej redakcji 

radna Dzielnicy XII pani Maria A. Hołuj
Ilustracje – jw. 

[zmiany i skróty od redakcji]
Zdjęcia i opracowanie: Jarosław Kajdański

Redakcja miesięcznika lokalnego „WIADOMOŚCI” przyjmie do
współpracy: 

✦ dziennikarzy (np. studentów i nauczycieli z zacięciem dzienni−
karskim, możliwość zaliczenia stażu i otrzymania świadectwa
współpracy z prasą lokalną); nawiążemy także współpracę
z osobą dobrze znającą się na lokalnej tematyce sportowej; 

✦ akwizytorów reklamy prasowej (o zacięciu handlowym); 

✦ kolporterów (własny środek transportu). 
Wymagana solidność, samodzielność i pomysłowość. 

Informacje: 
tel. 012 654 54 19, kom. 0504 853 960

e−mail: wiadomosci.krakow@wp.pl
Czytelników zapraszamy do nadsyłania uwag dotyczących na−

szej okolicy, informacji o wydarzeniach, problemach lub osobach,
które należałoby na naszych łamach przedstawić... 

Czekamy na Wasze listy: 
Redakcja „WIADOMOŚCI”

30−693 Kraków, ul. Urwana 10/2

Przyłącz się do „Wiadomości”!

Kolejarskie kolonie
Historie ma³ych ojczyzn (cz. 2) 

Powierzchnia Dzielnicy XII: 1641 ha, liczba ludnoœci: ok. 66 tys. osób (w tym 2,2 tys. czasowo) [dane z 2004 r.]

Pa³ac Jerzmanowskich (1891 r.)

Przy drodze wielickiej, na
wschód od Górnego Stawu
postawiono z pocz¹tku XIX w.
krzy¿ hr. Ludwiki z Wielopol-
skich Wodzickiej. Jak podaje
Tomasz Œciê¿or w „Historycz-
nym Prokocimiu” [biuletyn nr
1 Towarzystwa Przyjació³ Pro-
kocimia, Kraków 2004] jest to
najstarszy zachowany do dzi-
siaj zabytek w Prokocimiu.
Spod hipermarketu Tesco przy
ul. Wielickiej hrabina spogl¹da
na swój stary Prokocim.

Dwór Czeczów (ok. 1820 r.) 

Dawna Fabryka Dro¿d¿y i Spirytusu J. Czecza
i S. Porêbskiego, obecnie Wytwórnia Dro¿d¿y Piekar-
skich. Od 1962 r. jest fili¹ krakowskiego Przedsiêbior-
stwa Przemys³u Spirytusowego i Dro¿d¿owego „Po-
lmos”. Wytwarza dro¿d¿e spo¿ywcze, jest tam równie¿
wydzia³ rektyfikacji spirytusu, wybudowany w latach
1970. Tu prawdopodobnie znajdowa³a siê gorzelnia,
któr¹ Karol Czecz przebudowa³ na nowoczesn¹ prze-
twórniê dro¿d¿y z melasy. Po wojnie zak³ad upañstwo-
wiono. Obecnie pracuje tu 140 osób, z czego ok. 37%
to mieszkañcy Bie¿anowa. [Ÿród³o: „Bie¿anów – spo-
³ecznoœæ lokalna, przesz³oœæ i teraŸniejszoœæ” Agata
Maksymowicz, Kraków 2005]
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– Dlaczego lekkoatletykę uważa się za królową sportu? 
– Lekkoatletyka jest sportem wszechstronnym, indywi-

dualnym, w związku z tym wszystko zależy od jednej oso-
by. Poza tym napięcie przed startem, walka w trakcie da-
nej konkurencji – są niewiarygodne i nieporównywalne.
Takie zmagania są całkiem inne od drużynowych. 

– Czy Państwa małżeństwo jest choć po części „wyni-
kiem” Waszej działalności sportowej, kariery zawodni-
czej? 

– Tak, sport był w naszym życiu jednym z najważniej-
szych elementów, w związku z tym stał się również przy-
czynkiem do naszego małżeństwa. Poznawaliśmy się na
licznych turniejach, obozach – Wisły, Wawelu, zgrupowa-
niach kadry itp. Najpierw w autobusie, później na spotka-
niach towarzyskich, stadionie (uśmiechy – przypis MS). 

– Czy dziś sport jest w Państwa życiu równie ważnym
elementem jak kiedyś, czy staracie się nim wypełniać wol-
ny czas? 

– Nie, raczej ograniczamy się teraz tylko do relacji tele-
wizyjnych z ważnych wydarzeń sportowych. W miarę moż-
liwości czasowych jesteśmy również na niektórych plene-
rowych imprezach sportowych. 

– Czy w Państwa małżeństwie była kiedykolwiek taka
mała nutka wzajemnej rywalizacji, sportowej walki o to,
kto osiąga lepsze wyniki? 

– (śmiech) Raczej nigdy nie mieliśmy takich zapędów.
Bywały natomiast takie okresy, kiedy byliśmy na różnych
miejscach w klasyfikacji, ale nie przekładało się to na na-
sze życie osobiste, codzienne. Poza tym nasze dyscypliny
były, są diametralnie różne. Staraliśmy się raczej nawza-
jem wspomagać, pożyczaliśmy sobie dresy (uśmiech). 

– Czy pozostały jakieś sportowe przyjaźnie z tamtych
czasów, czy z kimś utrzymujecie stały kontakt? 

– Są takie przyjaźnie na pewno, choć trzeba przyznać, że
po 30 latach każdy ma już swoje własne życie. Niektórzy
mają już wnuków, my jeszcze czekamy (uśmiech). Do spo-
tkań dochodzi natomiast najczęściej na różnych imprezach
sportowych, np. na krakowskich Błoniach. 

– Czy często sięgacie Państwo do pamiątek – medali, dy-
plomów, zdjęć? Czy jest to raczej już zamknięty rozdział,
przeszłość? 

– To już raczej przeszłość, choć musimy przyznać, że
bardzo miłe są momenty, kiedy ktoś pyta nas, skąd ten pu-
char, że komuś się to jeszcze podoba, że wzbudza to
w kimś jakieś emocje. Nie mamy jednak tendencji do
chwalenia się tymi naszymi zdobyczami sportowymi. 

– Czy Państwa syn kontynuował sportowe tradycje ro-
dzinne?! 

– Nasz syn raczej nie miał większych sportowych „ciągo-
tek”, choć trzeba przyznać, że podczas swoich młodzień-
czych lat zawsze przebywał z nami na różnych zawodach,
gdzieś tam z boku podpatrywał, naśladował. Na taki prze-
bieg wydarzeń z pewnością miała wpływ również i szkoła –
SKSy, na których niestety starano się naszego syna fawory-
zować, co bardzo mu się nie podobało (odsuwanie innych
kolegów itp.). Nie chciał być w tym co robił sam, jest to na-
turalne w tym wieku. 

– Jakie są Państwa zdaniem różnice między sportem 30
lat temu a dzisiaj? Czy są jakieś znaczące zmiany? 

– Różnica to na pewno pieniądze, dziś możemy zaobser-
wować ogromną komercjalizację sportu. Za naszych cza-
sów orzełek na piersi to już była nagroda, to było coś po-
nadczasowego, ogromne wyróżnienie. Jedyną tak napraw-
dę materialną nagrodą były same podróże na zawody –
Anglia, Meksyk, Rosja, choć np. ten ostatni kierunek po
pewnym czasie... 

– Czego w takim razie brakuje w dzisiejszym sporcie,
w szczególności wśród młodzieży? 

– Sport trzeba kochać, nie można go uprawiać, bo ktoś
tak każe. Poza tym dzisiaj kwestia sponsoringu jest rzeczą
niezbędną. Dziś rodzic musi zapłacić za sprzęt, obozy, kie-
dyś było inaczej – otrzymywało się co najmniej dres, buty
itp. Nie mamy również inwestycji w młodzież, taka kwestia
pojawia się dopiero po osiągnięciu konkretnych wyników.
Na pewno nie wpływa to dobrze na całą sytuację, finanso-
wanie sportu najmłodszych pojawia się sporadycznie. 

– Jakie jest dzisiaj Państwa główne zajęcie? 
– Praca zawodowa. A naszym hobby jest teraz przede

wszystkim budowa domu (uśmiechy). Tak naprawdę ko-
chamy przede wszystkim las – chodzimy na grzyby, space-
rujemy. 

– Czego można zatem Państwu życzyć?! 
– Przede wszystkim dalszego spokoju w życiu, takiego

jaki mamy dzisiaj. Poza tym szybkiego ukończenia budowy
domu, aby nasz syn z rodziną miał gdzie jeździć, no i aby-
śmy my mieli nasze wymarzone miejsce. 

Rozmawiał: MARCIN SZEWCZYK
Zdjęcia: autor oraz archiwum pp. Skowronków

Żyjemy w środowisku mocno zanieczyszczonym różny-
mi wyziewami cywilizacyjnymi. Statystyki dowodzą, że co
piąta osoba w Polsce cierpi na alergie, w tym również na
alergie górnych dróg oddechowych. Jako jedyne w Krako-
wie Centrum Mikroklimatu Morskiego Grota Solno – Jo-
dowa Galos (ul. Wielicka 91) możemy zaproponować tera-
pie prozdrowotne, które będą przede wszystkim czasem
poświęconym na poprawę stanu zdrowia i także czasem re-
laksu. Możliwość wyrwania się choćby na chwilę z tak za-
nieczyszczonego środowiska, ma zwłaszcza dla alergików
duże znaczenie (dokuczliwe szczególnie dla dzieci i doro-
słych uczulonych na pyłki traw, kwitnięcie drzew, kwia-
tów). Terapie zalecane są jako środek uodparniający, jako
działanie profilaktyczne oraz w walce z alergią, depresją,
stresem. Prowadzone badania dowiodły skuteczności tera-
pii w leczeniu depresji i stanów nerwicowych. Przesycone
mikro- i makroelementami powietrze wykorzystywane jest
do seansów inhalacyjnych, co stanowi element uzupełnia-
jący leczenia zaleconego przez lekarza, wpływa na przy-
spieszenie procesu dochodzenia do zdrowia i sprawia, że
nasz organizm odzyskuje ogólną równowagę. Inhalacje
solno – jodowe oczyszczają płuca, a co za tym idzie cały or-
ganizm z różnych szkodliwych związków. 

Współpracujemy z wieloma lekarzami krakowskich szpi-

tali o specjalizacji: pulmonologia, laryngologia, psychiatria,
alergologia. Wprowadziliśmy pakiet Depresja, który został
objęty patronatem Szpitala Uniwersyteckiego. Z Katedry
Psychiatrii, grupy od prof. Zięby regularnie korzystają z te-
rapii w Grocie, także prof. Fałek z Klinki Otolaryngologii
i alergolog Krystyna Targasz aktywnie wspierają działalność
Groty. Sami natomiast prowadzimy politykę prozdrowotną
wspierając najbiedniejsze przedszkole i szkoły. 

Dodatkowo Grota Solno – Jodowa Galos organizuje
wraz z firmami handlowo – usługowymi, działającym na te-
renie Spółdzielni Kabel, BEZPŁATNY DZIEŃ DLA
WSZYSTKICH DZIECI 1 CZERWCA Z OKAZJI DNIA
DZIECKA. W akcji tej uczestniczą: Fundacja Czardasz –
pomoc młodym artystom i Fundacja Nauka i Zdrowie,
Spółdzielnia Musi – opieka nad niepełnosprawnymi. 

W okresie trwania akcji będzie możliwość skorzystania
z konsultacji lekarskich. TYGODNIOWA BEZPŁATNA
AKCJA WALKI Z ALERGIĄ, DEPRESJĄ I STRESEM
BĘDZIE PRZEPROWADZONA W DNIACH OD 15 DO
21 MAJA.

Grota Solno – Jodowa Galos
Kraków, ul. Wielicka 91, tel. 012 265 38 30

e-mail: info@grota-krakow.pl
www.grota-krakow.pl

Cd. ze str. 1
– Duży wpływ na zainicjowanie tego konkursu miała,

zmarła w 2004 r., bibliotekarka z Gimnazjum nr 26 pani
Anna Glajskner. – Wymyślając ten konkurs, chciałyśmy
zachęcić młodzież do czytania – wspomina Irena
Krzepowska. 

W tegorocznej edycji konkursu literackiego uczestni-
cy mogli wypowiedzieć się na jeden z następujących te-
matów: 1. Zostań autorem mowy pochwalnej na cześć ulu-

bionego bohatera literackiego; 2. Napisz posłowie do do-

wolnie wybranej książki; 3. „Wojna domowa wiecznie

trwa” – rozwiń tę myśl w oparciu o przeczytane lektury

i własne doświadczenia.

Dotychczas w kolejnych edycjach tych konkursów bra-
li udział uczniowie następujących krakowskich gimna-
zjów: 24, 25, 26 i 35. Nadesłane prace najpierw oceniane
są zgodnie z obowiązującymi kryteriami przez polonist-
kę – panią Irenę Krzepowską, a następnie czytają je po-
zostali członkowie komisji, niepoloniści, którzy przyzna-
ją punkty w skali 1-3. Nagrody główne (w tym roku był to
odtwarzacz mp3 oraz wydawnictwa albumowe) ufundo-
wał dyrektor ZSO nr 35 mgr Mariusz Wagiel, a nagrody
pocieszenia i dyplomy – Klub Osiedlowy. 

W tym roku szkolnym I miejsce zajęła A. Pityńska
(G 35) II m. – J. Kulesza (G 24), a III m. – M. Witczak
(G 24) Wśród wyróżnionych znale źli się m.in.:
A. Muchacka (G 24) oraz A. Brożek, K. Guzik,
K. Janowska (wszyscy z G 26).  (For)

Pod patronatem medialnym „Wiadomości”

IV Podgórskie Dyktando
Już po raz czwarty w Gimnazjum nr 35 im. Zofii

Chrzanowskiej przy ul. Limanowskiego został zorgani-
zowany międzygimnazjalny konkurs ortograficzny, nad
którym paronat medialny od początku sprawują „Wia-
domości”. Tegoroczni przedstawiciele gimnazjów nr: 21,
24, 27, 31, 34, 35, 51 i 75 – zmierzyli się z tekstem po-
święconym historii podgórskich herbów oraz z krzyżów-
ką najeżoną trudnymi do odgadnięcia wyrazami. 

Organizatorki konkursu – polonistki i bibliotekarka
z Gimnazjum 35 (B. Nędza, M. Fortuna-Sudor, E. Kiel-
jan) – zadbały o odpowiedni tekst dyktanda oraz o uro-
czysty finał, połączony z krótkim programem artystycz-
nym, rozdaniem podziękowań dla nauczycieli, którzy
przygotowali uczniów do konkursu oraz wręczeniem na-
gród i wyróżnień dla podgórskich „specjalistów” od or-
tografii. Fundusz na nagrody, podobnie jak w latach po-
przednich, szkoła otrzymała od Rady Dzielnicy XIII. 

Po raz pierwszy w tym roku został przyznany tytuł
Podgórskiego Mistrza Ortografii, który zdobyła Anna
Dubiel – uczennica G 35. Warto nadmienić, że nagrodę
dla zdobywczyni tego tytułu (odtwarzacz mp3 z radiem
i dyktafonem) ufundował przewodniczący Rady i Zarża-
du Dzielnicy XIII dr Ryszard Kobiałka. 

Ponadto wśród laureatów znaleźli się: A. Ślęzak (I m.
– G 34); B. Tomczyk (II m. – G 35); Sz. Strand (III m. –
G 27). Natomiast na wyróżnienia zasłużyli: P. Pradel
(G 21), K. Prus (G 24), Ł. Wróblewski (G 31), W. Wa-
dowski (G 51) oraz E. Leśniak i M. Skrzypczyk (G 75). 

– Cieszę się, że w naszym gimnazjum spotykają się
uczniowie, którzy w czasach sms-ów nadal dbają o po-
prawność języka polskiego i wciąż poszerzają znajomość
ortografii – powiedziała dyrektor Gimnazjum 35 mgr
Halina Longa. – Pragnę zaznaczyć, że konieczność dba-
łości o język ojczysty zaczynają dostrzegać również pol-
scy senatorzy, którzy podjęli uchwałę, że rok 2006 będzie
Rokiem Języka Polskiego. I właśnie organizacją tego
konkursu nasza szkoła wpisuje się w realizację jego ob-
chodów. 

Tekst i zdjęcie: (For) 

Rok Języka 
Polskiego

Orzełek na piersi – to już była nagroda...
Rozmowa z BARBAR¥ i MICHA£EM SKOWRONKAMI, reprezentantami Polski, mistrzami lekkoatletyki,

mieszkañcami os. Nowy Prokocim

Barbara i Michał Skowronkowie
Dyscyplina: lekkoatletyka, Pani Barbara – skok w dal, Pan Mi-
chał – biegi średnie; Rodzina: syn – Łukasz; Miejsce zamiesz-
kania: os. Nowy Prokocim; Osiągnięcia sportowe: oboje re-
prezentowali Polskę od połowy lat 60-tych do początku lat
80-tych; Pani Barbara: liczne tytuły z cyklu Mistrzostw Polski:
wicemistrzyni Polski 1970, w 1974 r. drugi wynik w Polsce –
6,50 m – po Irenie Szewińskiej; Pan Michał: Puchar Europy –
Londyn 1975, liczne tytuły z cyklu Mistrzostw Polski (np. 
V-krotny Mistrz Polski na hali); Barwy klubowe: M. Skowro-
nek – Wawel Kraków, B. Skowronek – Wisła Kraków. 

Pod patronatem medialnym „Wiadomoœci”

Tydzień Bezpłatnej Walki z Alergią
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Czynne od pon. do pt. w godz. 6.30 − 17.00
ul. Łużycka 71 a (róg Tuchowskiej)

Informacje i zapisy: tel. 012 265 24 95

PRZEDSZKOLE „SMERFY”
prowadzimy nabór już na wrzesień

❖ domowe warunki 
(domek jednorodzinny z własnym ogródkiem)

❖ nauka języka angielskiego i francuskiego
❖ zajęcia dydaktyczne
❖ religia
❖ zajęcia ruchowe
❖ rytmika
❖ gimnastyka korekcyjna
❖ logopeda i psycholog
Opłata miesięczna − 196 zł
Wyżywienie: śniadanie, obiad, podwieczorek.

Twoja reklama
w „Wiadomościach”

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

www.wiadomosci.krakow.pl

Czynne w wakacje!
Zapisy do klasy „0“ na rok szkolny 2006/2007

❑ kuchnie z montażem (MDF, drewno),
AGD do zabudowy ❑ komplety
wypoczynkowe ❑ szafy, zestawy komód,
stoły, krzesła, meble tapicerowane, łóżka 
❑ stoły bilardowe do mieszkań

Gotowe i na wymiar
MEBLE

Wysoka jakość − rozsądna cena − raty, rabaty
WYPRZEDAŻ EKSPOZYCJI

SALON: ul. Starowiślna 32 (przy Dietla)

tel./fax:  012 422 72 72, kom. 0507 060 925

Oj!kolorowo się zrobiło i wreszcie pięknie,
i wreszcie ciepło. Zimowe ciuchy powędrowa-

ły w najciemniejszy kąt szafy – i oby tak najdłużej. Wio-
sna, wiosna, wiosna! Czyż jest piękniejsza pora roku?
Kiedy wszystko budzi się do życia, kiedy nabiera barw,
kiedy każdy dzień napawa optymizmem? Płeć brzydka ni-
gdy nie miała problemów z tym „co na siebie włożyć”,
w przeciwieństwie do nas. My KOBIETY – ależ to femini-
stycznie zabrzmiało! – borykamy się z tym odwiecznym
pytaniem od maleńkości. Trudno być elegancką, na topie
(obecnie bardziej w modzie jest „trendy”), kiedy nosi się
na sobie kilogramy kur-
tek, swetrów, czapek i rę-
kawiczek, a makijaż jest
tak obfity (by oczywiście
dobrze wyglądać), że
trzeba go usuwać szpa-
chelką. Ale to już czas
przeszły, nadeszły wresz-
cie dni dla nas KOBIET. 

Pokazujemy śmiało
swoje wdzięki, odsłania-
my nogi, eksponujemy
dekolt (żeby tylko) i je-
steśmy tak bardzo szczę-
śliwe. Wszystkie bez wy-
jątku kochamy maj. Bo
właśnie takie jesteśmy:
kobiece i kochliwe – wiek
nie jest ważny. I wiemy, że czas mija nieubłaganie, coraz
szybciej i w zawrotnym tempie – od nastolatki przez trzy-
dziesto-, czterdziesto – i „dalej-latkę”. 

Gdzieś głęboko w naszej świadomości czyhają na nas
różne zasadzki, niepokoje i niebezpieczeństwa. Mamy
problemy z przemijaniem i najbardziej cierpimy z powo-
du utraty młodego wyglądu. Ale w świetle wiosny, w peł-
nym jej rozkwicie, nie warto o tym myśleć. nasz wiek –
w danej chwili nie jest istotny. Kiedy przychodzi maj,
a wraz z nim coraz to cieplejsze i dłuższe noce, kiedy nie-
zawodny optymizm wsącza się w naszą duszę, nasze ser-
ce, w nasze jestestwo – kipimy młodością. I tak trzymać
drogie Panie! 

Maj rozpieścił nas nie tylko swoim ciepłem i kolorami.
Obfitość dni wolnych od pracy i tych będących świętem
w samym sobie, przebiła inne miesiące. Jako pierwszy ja-
wi się 1 V – Dzień Pracy, potem 3 V – Konstytucja, jedno
z drugim dały kolejny najdłuższy „weekend nowoczesnej
Europy”, no i wreszcie 26 V – Dzień Matki. 

Dzisiejszy 1 maja – to nie te uroczystości, co dawniej.
Dziś kto żyw wyjeżdża na „zieloną trawkę”, już nie ma

obowiązku wyjścia na pochody pierwszomajowe, bo i nie
zwolnią z pracy i nie obetną premii. Można by się poku-
sić o „nowelizację” tekstu Maryli R: „dziś prawdziwych
pochodów już nie ma”. 

Potem święto 3 Maja – uchwalenie konstytucji, ustawy
rządowej pierwszej w Europie, drugiej w świecie (po kon-
stytucji Stanów Zjednoczonych) konstytucji rodzącej się
w atmosferze zamachu. Zniosła podział na Koronę i Li-
twę, a naczelnym organem władzy pozostał Sejm, to nam
zostało – o zgrozo! – do dzisiaj. Wprowadzono także za-
sadę dziedziczenia tronu (dobrze, że tylko w dynastii sa-

skiej) i osobistej odpo-
wiedzialności monarchy
– tego komentować już
nie będę. Strach pomy-
śleć, co by było gdyby…

Ale ten ostatni dzień,
dzień zaznaczony w ka-
lendarzu innym kolorem,
szczególnie jest mi bliski
– Dzień Matki. Nie ze
względu na to, że sama
już jestem matką. Ale
dlatego, że mojej mamy
już nie ma. Macierzyń-
stwo jest czymś tak natu-
ralnym dla kobiety, że
kiedy przychodzi, wcale
się go nie zauważa. Ono

po prostu jest. Jest naturalne i oczywiste jak oddychanie,
jak każda życiowa funkcja, która jest dla nas odruchem
bezwarunkowym. Natomiast komfort i niewysłowione
szczęście „posiadania” mamy – to zupełnie co innego.
Mamę pamięta się zawsze, jej dotyk, jej zapach, jej spokój
i kołysanki śpiewane na dobranoc i te najdroższe poca-
łunki na bolące siniaki – bo czyż może być lepsze lekar-
stwo? 

Dziś wiem, że nic nie boli bardziej od odejścia najlep-
szego przyjaciela, kiedy pustka i niezaspokojone pragnie-
nie usłyszenia kojącego głosu stają się nierozłącznymi to-
warzyszami życia. Wszystko to, co chcę powiedzieć, co
czuję, co niosę w swoim sercu niech pozostanie tajemni-
cą. Zbyt wiele by o tym mówić, pewnie i zbyt wiele niena-
zwanego bólu, zbyt wiele pragnień, które nigdy się już nie
urzeczywistnią. W tym dniu zawsze chylę głowę przed
wszystkimi mamami na świecie. 

W Waszym i moim dniu życzę nam – Mamom – dużo
radości, by każdy uśmiech stał się kwitnącą maciejką na
poletku naszego życia. 

Yvetta Walecka

Majowo. kolorowo, świątecznie

LETNI OBÓZ TAEKWON-DO
dla całkiem początkujących

i zaawansowanych

24.06 - 07.07. Jodłówka Tuchowska 
(turnus dla dzieci)

08.07 - 21.07 Jodłówka Tuchowska 
(turnus dla młodzieży)

22.07 - 04.08. Czchów 
(turnus dla dorosłych)

Cena całkowita: tylko 680 zł!

Informacje i zapisy:
Krakowskie Centrum Taekwon-do

tel. 0502 067 081
Biuro: os. Kurdwanów Nowy,

ul. Wysłouchów 30/1a

Wspaniałe i bezpieczne
WAKACJE

KOŁOBRZEG − ośrodek kolonijny "Conrad", pok. 2−4 osobowe,
4 posiłki dziennie, teren ogrodzony, w programie liczne zajęcia i
atrakcje.

Turnusy: 14.07 − 28.07 i 28.07 − 10.08
Koszt: 890 zł

KOCZAŁA − Pojezierze Pomorskie, b. dobre warunki socjalne (sale
gimnastyczne, siłownia, korty, boiska). W programie m.in.:
wycieczki, pływanie żaglówką, jazda na koniach.

Turnusy: 15.07 − 27.07 i 27.07 − 11.08
Koszt: 790 zł

WŁOCHY: Cesenatico obok Rimini, nad samym morzem, ośrodek
wypoczynkowy "Blu Mare", własna plaża, pokoje z pełnym węzłem
sanitarnym, 4 posiłki dziennie (domowa kuchnia). W programie
m.in.: wycieczka do San Marino oraz Padwy lub Wenecji, liczne
wycieczki fakultatywne, Delfinarium.

Turnusy: 12−dniowe od 30.06. do 25.08.
Koszt: 500 zł + 200 euro (około 1 300 zł)

Szkoły nauki jazdy!
Reklama w „Wiadomościach”

do 40% taniej!!!
kom. 504 853 960

e−mail:
wiadomosci.krakow@wp.pl

Organizujesz letni
wypoczynek?

Ogłoś to w „Wiadomościach”
Tel. 012 654 54 19, kom. 0504 853 960

e−mail: wiadomosci.krakow wp.pl
www.waidomosci.krakow.pl

Informacje i zapisy: 012 659 92 32 
w godz. 8 −10 lub 18 −23
www.mpodr.republika.pl


