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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.

Najtañsze 
ubezpieczenia
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kupujemy samochody za gotówkę − 501 580 353

Sierpień '80 ● Filantrop z Bieżanowa ● Oświata w reformie 
Praca dla młodych ● Poczta dla Woli ● MŚ w taekwon−do

profesjonalizm
nowoczesność

najwyższa jakość
rozsądna cena

Kraków, ul. Romanowicza 11
tel. 656 44 87, fax: 656 17 22 

e−mail: drukarnia@Leyko.pl

Zapraszamy: ul. Nowosądecka 56
(przy przychodni na Białoruskiej)

Od pon. do pt. w godz. 9−17
Informacje tel.: 655 29 58

W Twoim sąsiedztwie!
Usługi finansowe

Usługi Finansowe
Partner Banku BPH SA
www.bph.pl

Sierpień '80 to data umowna i symboliczna. Po-
dobnie jak miejsca, czas oraz nazwiska legendar-

nych przywódców, którzy przeszli do historii często
przez medialny przypadek. Takie są jej prawa... Wtedy
podpisano Porozumienia Sierpniowe, które zapocząt-
kowały powstanie „Solidarności”. Dzisiaj postulaty
stoczniowców są zapisane na liście UNESCO jako
światowe dziedzictwo. Wolny i demokratyczny świat
patrzył na nas z podziwem, ale i z lękiem o swoje sta-
tus quo, dyktatorzy wszelkiej maści, z naszymi komu-
nistycznymi marionetkami na czele, patrzyli na to
z przerażeniem i wściekłością. Sierpień '80 i „Solidar-
ność” przyczyniły się do upadku najkrwawszego totali-
taryzmu XX wieku. Równie potężne były działania Pa-
pieża Jana Pawła II oraz wymierzona wprost w Impe-
rium Zła, czyli w Związek Sowiecki, prezydentura Ro-
nalda Reagana. Z tej historii musimy był dumni, nie
powinniśmy jej szargać, ale też nie można jej mitologi-
zować. Mieli odwagę, szczęście i Herbertowskie po-
czucie smaku ci, którzy stanęli wtedy po solidarnościo-
wej stronie barykady. To była idea, która połączyła mi-
liony ludzi. Każdy z nich coś od siebie dał. Wielkie by-
ły nadzieje i oczekiwania. 

Cd. na str. 3 Konkurs na filantropa miasta Krakowa odbył się
już po raz piąty. Jednak w tym roku po raz pierwszy
nagrodę przyznano w trzech kategoriach: dużych firm,
mniejszych firm oraz indywidualnie. Ten honorowy
tytuł otrzymali: PKO Bank Polski SA, Grupa Restau-
racji „Chłopskie Jadło” oraz przewodniczący Rady
i Zarządu Dzielnicy XII, pan Stanisław Dziob. 

Konkurs, organizowany przez prezydenta miasta,
wyróżnia tych, którzy niosą pomoc innym. Stanisław
Dziob, przewodniczący Dzielnicy XII (Bieżanów, Pro-
kocim, Kozłówek, Rżąka) znany jest ze swojej działal-
ności społecznikowskiej. Cd. str. 2

Spośród wszystkich naszych okolicznych osiedli
tylko Wola Duchacka Wschód i Zachód nie mają na
swoim terenie urzędu pocztowego z prawdziwego
zdarzenia. 

Istniejące agencje przy ul. Włoskiej i Sławka czynne
są tylko do godz. 15 i ilość świadczonych tam usług jest
ograniczona. Nie można tam np. nadać paczki, wypła-
cić pieniędzy, odebrać awizowanej przesyłki czy też do-
konać zakupu podstawowych artykułów pocztowych.

Cd. na str. 2

– W MPK za-
cząłem pracę do-
kładnie 3 lipca
1980 r. i już wtedy
docierały do nas
pierwsze głosy, że
coś się dzieje.
O strajkach w Lu-
blinie dowiedzie-
liśmy się z Radia
Wolna Europa
i z Głosu Ameryki. Ale gdy strajki rozpoczęły się
w Gdańsku, nasze władze nie mogły już tego ukryć, ich
zasięg był zbyt wielki. (...) W tamtych czasach nie peł-
niłem w Związku żadnej funkcji, ale uczestniczyłem we
wszystkich akcjach, będących formą protestu przeciw-
ko temu, co działo się wtedy w kraju. (...) Pełniłem wte-
dy nocną wartę przed jedną z bram wjazdowych zajezd-
ni, pamiętam, nosiłem już wtedy na ramieniu biało-cze-
rwoną opaskę. Z 15 na 16 grudnia, o 2.30, głęboką,
mroźną nocą, zajezdnię otoczyły wojskowe i milicyjne

samochody, ze
światłami reflek-
torów skierowa-
nymi wprost na
nas. Za pancer-
nym wozem, tzw.
skotem, szedł
odział ZOMO
tłukąc pałkami
o tarcze. (...) Gdy
wpadli na świetli-

cę, siedzieliśmy skupieni, zastraszeni. Oni dla większe-
go efektu tłukli pałami po stołach, a i niejednemu z nas
się dostało, zwłaszcza tym, których wyłapywali ukrytych
gdzieś po innych pomieszczeniach. Zostaliśmy wzięci
w taki kocioł, zomowcy stali na stołach wokół nas, pa-
trząc na nas z góry... 

Rozmowa z Januszem Pardą, mieszkańcem os. Nowy
Prokocim, uczestnikiem Sierpnia '80, a potem 13 grud-
nia 1981, obecnie wiceprzewodniczącym Komisji Za-
kładowej „Solidarności” w MPK – na str. 3. 

Biało−czerwona opaska

Pielgrzymka ludzi œwiata pracy w latach 80-tych. Trzeci od lewej kierowca
zamordowanego przez SB ks. Jerzego Popie³uszki, w œrodku Janusz Parda. 

Filantrop A.D. 2004 Kiedy będzie poczta
na Woli Duchackiej?
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Cd. ze str. 1
Organizuje pomoc dla ludzi, organizacji, parafii, brał

społeczny udział w budowie kościołów w Starym i Nowym
Bieżanowie. O honorowy tytuł Filantropa Roku wystąpiło
dla niego Towarzystwo Przyjaciół Bieżanowa oraz dyrekto-
rzy i uczniowie bieżanowskich szkół. 

– Społecznikiem jestem od zawsze – mówi Stanisław
Dziob. – Życie nauczyło mnie tego jeszcze w czasie II wojny
światowej, okupację przeżyłem przecież pomiędzy obozami
hitlerowskimi w Prokocimiu i Bieżanowie. Gdyby nie wza-
jemna pomoc, pewnie niewielu z nas by przetrwało... 

Stanisław Dziob, w swym rodzimym Bieżanowie znany
jest ze swej społecznikowskiej pasji. Przez całe lata praco-
wał przy Gminnej Radzie Narodowej, opracowując spo-
łecznie plany zagospodarowania komunalnego. To właśnie
pan Stanisław wytyczał w Bieżanowie pierwsze asfaltowe
drogi, zorganizował wytwórnię płyt chodnikowych i kra-
wężników, brał czynny udział w skanalizowaniu dzielnicy,
organizował obywatelskie komitety, np. w celu zabezpie-
czenia Bieżanowa przed powodzią. Od 1993 r. projektuje
po kosztach własnych infrastrukturę wodociągowo-kanal-
izacyjną i gazową dla Starego Bieżanowa. 

Od momentu wybrania na przewodniczącego Rady
i Zarządu Dzielnicy XII, czyli od 1 grudnia 2005 r., prze-
znaczył całą swoją dietę na stypendia dla uzdolnionych
uczniów pochodzących z niezamożnych rodzin Bieżanowa. 

– Traktuję moją pracę radnego jako społeczną, a za taką,
nigdy w przeciągu swojego życia nie pobierałem wynagrodze-
nia – twierdzi przewodniczący Dziob. – Przez trzy lata peł-
nienia swej funkcji rozdałem na ten cel przeszło 70 tys. zł.

Pieniędzmi przeznaczonym na stypendia dysponuje Ka-
pituła, złożona z dyrektorów bieżanowskich szkół. Przez
okres jednego semestru wybrani uczniowie szkół podsta-

wowych otrzymują kwotę 100 zł miesięcznie, gimnazjum –
140 zł, uczniowie szkół średnich i studenci – 200 zł. W cią-
gu trzech lat, opieką stypendialną zostało objętych 110
dzieci. Ta charytatywna działalność pana Dzioba jest ewe-
nementem chyba nie tylko na skalę naszego miasta. 

Nagrodą dla Filantropa Krakowa Anno Domini 2004
była replika berła królowej Jadwigi. Laureat otrzymał ją
z rąk prezydenta Krakowa w dniu 24 czerwca br. 

Pomimo swego wieku i kończącej się kadencji w Radzie
Dzielnicy XII, pan Dziob nie zamierza zaprzestać swej
działalności społecznikowskiej. Jak twierdzi, ma jeszcze do
skanalizowania 17 ulic i około 300 budynków w Starym
Bieżanowie... 

Przyłączamy się do gratulacji dla pana Stanisława
Dzioba, życzymy dużo zdrowia i satysfakcji z tak wyjątko-
wej i owocnej filantropii! 

(ZetŻet) 

Cd. ze str. 1
Biorąc zaś pod uwagę godziny pracy, największe zapo-

trzebowanie na usługi pocztowe jest w godz. od 14 do 20,
kiedy to mieszkańcy osiedla powoli wracają z pracy. 

– Poczta Polska zawsze wychodziła naprzeciw potrzebom
społecznym – zapewnia rzecznik prasowy Dyrekcji Okręgu
Poczty w Krakowie Bartłomiej Kierzkowski. – Dlatego też
w planie na 2005 r. ujęto otwarcie urzędu pocztowego w oko-
licach ulicy Malborskiej. Niestety, ze względu na restruktury-
zację naszej firmy zabrakło funduszy na takie działania w ro-
ku bieżącym i przesunięto je na rok następny. Mogę zagwa-
rantować, że w 2006 r. mieszkańcy tego osiedla będą mogli
być obsługiwani w nowoczesnym i przyjaznym urzędzie pocz-
towym w pobliżu swoich domów. 

Nikt jednak z pracowników nie potrafił niestety dokład-
nie wskazać lokalizacji urzędu. Jedyna rzecz, jakiej się do-
wiedziałem to fakt, iż w zależności od koniecznych nakła-
dów finansowych ma on być usytuowany w budynku już
istniejącym lub będzie budowany od podstaw. Takie są za-
pewnienia ze strony krakowskich włodarzy Poczty Pol-
skiej. Jaka będzie rzeczywistość, okaże się wkrótce. 

Na razie wiadomym jest, że Dyrekcja Okręgu Poczty
w Krakowie jako jednostka administracyjna istniała tylko
do końca sierpnia br. Po restrukturyzacji zmienią się pew-
nie plany, a po wyborach wrześniowych kierownictwo tej
instytucji. Mieszkańcom Woli Duchackiej pozostaje tylko
cierpliwie czekać na spełnienie danych obietnic. Zapew-
niamy, że „Wiadomości” powrócą do tego tematu i będą
uważnym obserwatorem realizacji obietnic i planów bez
względu na polityczną opcję krakowskiego kierownictwa
poczty. KRZYSZTOF JANIK

Filantrop Krakowa A.D. 2004Kiedy będzie poczta
na Woli Duchackiej?

Stanis³aw Dziob odbiera z r¹k prezydenta Krakowa prof. Jacka
Majchrowskiego insygnium Filantropa Krakowa, którym jest
replika ber³a królowej Œwiêtej Jadwigi. Fot. z arch. S. Dzioba.

Stadion czy boisko, a do tego Ogród? 

Po opublikowaniu w rubryce „Lokalne Forum” tekstu pana
Mariana Klimka pt. „Boisko – nie stadion” („Wiadomości“,
nr 6-7 2005r.) otrzymaliśmy od strony przeciwnej tekst prote-
stu, jaki został skierowany na ręce przewodniczącego Komisji
Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Mia-
sta Krakowa pana Kajetana d´Obyrna. Jako że nasze pismo
lokalne służy m. in. do wymiany poglądów i opinii, zamiesz-
czamy tekst protestu in extenso, nie doczekawszy się niestety
z obu stron dalszych, aktualnych informacji nt. toczonego spo-
ru. Polega on m.in. na zbieraniu podpisów tak przeciw budo-
wie boiska na Kurdwanowie, jak i za jego budową. Przypomi-
namy, że boisko piłkarskie o pow. ok. 1 ha ma powstać na te-
renie parku kurdwanowskiego o pow. ok. 5 ha. SM „Kurdwa-
nów Nowy“ podjęła uchwałę o zbyciu terenu na rzecz konsor-
cjum, które utworzyły KS „Grzegórzecki“, Wawel Service
i SM „Kurdwanów Nowy“. W ramach tego projektu ma zostać
wykonany także „Ogród Istnienia Ziemi“ autorstwa pana Pio-
tra Palara, notabene mieszkańca Kurdwanowa. Projekt ten
zakłada umieszczenie pośród parkowej zieleni 25 rzeźb zna-
nych Postaci, symbolizujących walkę dobra ze złem (o projek-
cie pisaliśmy szczegółowo w „Wiadomościach“ w maju
1998 r., czym przysporzyliśmy sobie wrogów i przyjaciół).
Kontrowersje budzi nie tylko sam projekt Ogrodu (projekt był
wielokrotnie nagradzany, pisała o nim ogólnopolska prasa),
ale także obecność pod oknami bloków nowoczesnego i tęt-
niącego życiem boiska sportowego. Przeciwnicy tego rodzaju
zagospodarowania osiedlowej zieleni zebrali ponad 700 pod-
pisów, zwolennicy nie pozostali im dłużni i także mogą się po-
chwalić lokalnym, społecznym poparciem. Za tymi pierwszy-
mi opowiedziała się stosowną uchwałą Rada Dzielnicy XI,
oburzając się na to, że nikt ich nie pytał o opinię w tej spra-
wie. Koszt inwestycji szacuje się wstępnie na ok. 7 mln zł,
z czego 3 mln zadeklarowała firma Wawel Service. Pozostałe
fundusze konsorcjum chciałoby pozyskać od Gminy Kraków,
zgłaszając projekt na konkurs z okazji jubileuszu 750-lecia
lokacji Krakowa, który przypada w 2007 r. Jak skończy się ko-
lejny, budzący emocje, lokalny konflikt? 

Szanowny Panie Przewodniczący, 
My, mieszkańcy Kurdwanowa zwracamy się do Pana z wielką

prośbą o pomoc w uniemożliwieniu realizacji planów budowy
„Zespołu sportowego; boiska piłkarskiego z budynkiem admini-
stracyjno-socjalnym, krytymi trybunami oraz infrastrukturą tech-
niczną“ na terenie osiedlowego parku – pomiędzy blokami miesz-
kalnymi, a także w bezpośredniej odległości od Żłobka, Przychod-
ni i Przepompowni Gazu. Według dostępnych nam informacji bu-
dowę boiska zamierza realizować konsorcjum, w skład którego
wchodzą Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kurdwanów Nowy“, firma
Wawel Service Spółka z o. o., Klub Sportowy „Grzegórzecki“,
Agencja Reklamowa Wasilewski oraz p. Piotr Palar. Konsorcjum
pod przykrywką projektu: „Budowa ogrodu istnienia ziemi w ce-

lu rozegrania piłkarskiego meczu sumień ludzkich stanowiącego
kulminacyjne wydarzenie jubileuszu obchodów 750. rocznicy lo-
kacji Krakowa“ zamierza w najbliższym czasie wybudować bez-
pośrednio pod naszymi oknami boisko piłkarskie z zapleczem
klubowym. Projekt ten traktujemy jako „propagandową przy-
krywkę“ przedsięwzięcia mającego przynieść inwestorom korzy-
ści, a nam, mieszkańcom – niestety – wymierne straty. Realizacja
tego projektu zagrozi naszemu spokojowi i bezpieczeństwu, spo-
woduje chaos komunikacyjny i zaburzy ład przestrzenny. Uważa-
my, że brak połączenia z miejskim układem komunikacyjnym
oraz niewielka pojemność tego terenu to zagrożenie porządku pu-
blicznego,. Obawiamy się też, że Policja nie będzie w stanie utrzy-
mać porządku. 

Protestujemy przeciwko zamiarom budowy komercyjnego, za-
mkniętego boiska piłkarskiego z budynkami zaplecza klubu spor-
towego oraz krytymi trybunami dla 600 kibiców w „sercu“ nasze-
go osiedla, tj. kurdwanowskiego parku, który od ponad 20 lat słu-
ży wszystkim mieszkańcom jako teren spacerowo-rekreacyjny.
Z parku korzystają zarówno małe dzieci, młodzież, osoby starsze
jak i osoby niepełnosprawne. 

Protestujemy przeciwko zamiarom przekształcenia enklawy ci-
szy i spokoju w hałaśliwe i niebezpieczne miejsce. 

Należy dodać, park kurdwanowski jest praktycznie jedynym
zielonym terenem dla ponad 20-tysięcznego już osiedla. Osiedle
planowanie w latach 70-tych, a budowane w większości w 80-
tych, ma skromną sieć dróg i ciągów pieszo-jezdnych. Są one nie-
wystarczające dla zwiększającego się z dnia na dzień ruchu, spo-
wodowanego dodatkowymi inwestycjami. Musimy chronić miej-
sce naszego wypoczynku przed zakusami inwestorów upatrują-
cych swego zysku w ograniczeniu służących nam terenów zielo-
nych, a tym samym pogorszających nasze warunki życia w miej-
scu zamieszkania. Inwestycja ta to naruszenie naszych praw oby-
watelskich. Z poważaniem, 

mieszkańcy Kurdwanowa 
(ponad 700 podpisów w załączeniu) 

Panie Redaktorze! 
Gratulujemy Panu i całemu zespołowi „Wiadomości” jubile-

uszu 10-lecia. Mamy świadomość tych minionych 10-ciu lat, ile
pracy one wymagały, zatroskania, samozaparcia, a może i wyrze-
czenia? To prawda, że czekamy na kolejne miesięczniki. Czytamy
je z uwagą i nadzieją, że coś zmienią w naszej rzeczywistości. Za-
mieszczona „Desiderata” jest dla nas czytelników najlepszym pre-
zentem, za który najserdeczniej dziękujemy. To piękny i porusza-
jący tekst. Życzymy Panu, Zespołowi i „Wiadomościom” następ-
nych dobrych i pomyślnych lat, ludzkiej życzliwości, serdeczności
i rosnącej ofiarności oraz sprostania wyzwaniu przyszłości. W na-
szym Stowarzyszeniu macie Państwo grono serdecznych Przyja-
ciół. Niech się darzy! Z wyrazami szacunku, 

Prezes Zarządu 
Łagiewnickiego Towarzystwa Kulturalnego

mgr Stanisław Spółnik

Drogi Redaktorze, 
Gratuluję Dekalogowej Rocznicy „Wiadomości”, wykonałeś

z zespołem Współpracowników moc pracy i życzę, aby to trwało
i przechodziło w Wiek i dalej. Bardzo celnie w jubileuszowym nu-
merze została zamieszczona „Desiderata”, którą można potrakto-
wać jako credo pisma. Można by rozważyć, czy na stałe nie po-
winny być umieszczone pod winietą tytułu słowa: „Bądź uważny.
Dąż do szczęścia”. To sformułowanie przywodzi na myśl Zbignie-
wa Herberta „Bądź wierny idź” czy motto Gdańska „Bez strachu,
ale z rozwagą”, a swoją drogą, jakie motto miał/ma Szczecin?
Słowo „szczęście” odsyła też do Konstytucji USA, a szczególnie
„Piwnicy pod Baranami” (...). Z pozdrowieniami,

Piotr Palar

Witam Pana Redaktora! 
Gratuluję sukcesu, bowiem 10 lat istnienia „Wiadomości” to

naprawdę sukces! Mam nadzieję, że uda się Panu nadal redago-
wać to bardzo pouczające i poczytne pismo. A podziękować
chciałam za małą notatkę o Stowarzyszeniu Pomocy Poszkodo-
wanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych „Alter ego”.
W „Wiadomościach” z maja br. ukazał się artykuł p. Roberta Ry-
la pt. „Kierowcy uważajcie na ul. Turowicza”, w którym opisywał
wypadek autobusu wiozącego dzieci (...). Konkluzja była: to cud,
że żaden z uczestników kolizji nie doznał obrażeń. Niestety, tak
nie było. Pierwszy samochód, który kierowca autobusu wybrał,
by się na nim zatrzymać, był prowadzony przez moja córkę Aga-
tę. Kilka godzin po wypadku zawieziona została na pogotowie
z bólami i zawrotami głowy, a przede wszystkim ze strasznym bó-
lem w kolanie, którym w czasie wypadku uderzyła w drążek
zmiany biegów. No i zaczęło się: najpierw kołnierz i gips, potem
ściąganie wody z kolana, wizyty u neurologa, chirurgów, ortope-
dów, rehabilitantów. Córka jest (...) na zwolnieniu lekarskim,
chodzi o kulach, nieprzerwanie na zabiegi rehabilitacyjne na no-
gę bark i łokieć, a Polskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe do dnia
dzisiejszego nie pokryło szkody samochodowej za jej zniszczony
samochód ani nie odpowiada na pisma w tej sprawie. Czyżby fa-
tum cmentarza cholerycznego [przy obecnej ul. Turowicza] za-
ciążyło również na jej wypadku? Dzięki Pana notatce córka
zwróciła się do „Alter ego” o pomoc w dalszym postępowaniu.
Korzysta też z porad Rzecznika ds. Ubezpieczonych, Warszawa,
Al. Jerozolimskie 44, który ma swoja stronę internetową www.
rzu. gov. pl/vademecum/abc. Jak na razie PTU ignoruje wszelkie
pisma i monity, naruszając przepisy Kodeksu Cywilnego w rażą-
cy sposób (...). Z pozdrowieniami, 

Danuta Baczewska

Podziêkowania
Serdecznie dziękujemy naszym Czytelnikom, firmom, lokal-

nym stowarzyszeniom, redakcji „Dwunastki” – za życzenia
z okazji naszego jubileuszu 10-lecia. 

Redakcja „Wiadomości”



– Jak dowiedział się Pan o pierwszych strajkach? 
– W MPK zacząłem pracę dokładnie 3 lipca 1980 r. i już

wtedy docierały do nas pierwsze głosy, że coś się dzieje.
O strajkach w Lublinie dowiedzieliśmy się z Radia Wolna
Europa i z Głosu Ameryki. Ale gdy strajki rozpoczęły się
w Gdańsku, nasze władze nie mogły już tego ukryć, ich za-
sięg był zbyt wielki... 

– Kiedy zdecydował się Pan przystąpić do Związku? 
– Pracowałem wtedy na zapleczu zajezdni i usłyszałem

w radiowęźle komunikat, że chętni do zapisania się do „So-
lidarności” mogą zgłaszać się na jadalni. Był to spontaniczny
odruch, deklarację wypełniłem jako jeden z wielu. W tam-
tych czasach nie pełniłem w Związku żadnej funkcji, ale
uczestniczyłem we wszystkich akcjach, będących formą pro-
testu przeciwko temu, co działo się wtedy w kraju. 

– Spodziewaliście się stanu wojennego 13 grudnia 1981 r.? 
– Jakaś szemrana informacja była, oczywiście, ale nikt

w to nie wierzył tak do końca. Sądzę, że stan wojenny był za-
skoczeniem dla wielu ludzi, zwłaszcza fakt, że zaistniał już
wtedy, tak szybko. 13 grudnia zastał mnie w domu, mieszka-
łem wtedy jeszcze z teściami i pamiętam, że teść, pracujący
w WSK przy ul. Wrocławskiej, nie wrócił w tamtą niedzielę
do domu po nocnej zmianie o normalnej porze, tylko dwie
godziny później. I to właśnie od niego dowiedziałem się, że
jest stan wojenny, że MPK strajkuje. Było trochę łez, gdy
oznajmiłem małżonce decyzję przedostania się do swej za-
jezdni, aby wspomóc strajkujących kolegów. Po wielu tru-
dach udało mi się tam dotrzeć, strajk rzeczywiście był już
proklamowany. 14 grudnia aresztowano wiele osób z kra-
kowskiego MPK, m. in. Henryka Lewandowskiego, Ryszar-
da Domagałę, Krzysztofa Ogorzałka, Eugeniusza Zadurę,
w sumie osiemnaście osób. Z naszych zakładów represjono-
wano wtedy największą liczbę osób ze względu na charakter
firmy, przecież MPK to nerw miasta... 

– Zaraz potem nastąpiła pacyfikacja zajezdni. 
– Pełniłem wtedy nocną wartę przed jedną z bram wjazdo-

wych zajezdni, pamiętam, nosiłem już wtedy na ramieniu bia-
ło-czerwoną opaskę. Z 15 na 16 grudnia, o 2.30, głęboką,
mroźną nocą, zajezdnię otoczyły wojskowe i milicyjne samo-
chody, ze światłami reflektorów skierowanymi wprost na nas.
Za pancernym wozem, tzw. skotem, szedł odział ZOMO tłu-
kąc pałkami o tarcze. Wyglądało to wszystko bardzo groźnie,
ale pamiętam, że gdy ci zomowcy wybiegli już zza skota, to
prowadzący ich młodszy chorąży, krzyczał: „ nie bić”. Ucieka-
jąc w głąb zajezdni czułem niemalże ich oddechy na plecach...
Już wcześniej umówiliśmy się, że w razie jakiegokolwiek za-
grożenia zgromadzimy się na świetlicy. Pamiętam, jak zo-
mowcy wpadli do biurowca wyważając drzwi razem z futryna-
mi, w siedzibie Związku niszczyli pałami szafki i gabloty. Do
dzisiaj mam w uszach brzęk tłuczonego szkła... 

– Baliście się wtedy? 
– Przecież nie wiedzieliśmy, co z nami zrobią, w podświa-

domości rodziły się najgorsze myśli, że gdzieś nas wywiozą,
może nawet rozstrzelają.... Gdy wpadli na świetlicę, siedzie-
liśmy skupieni, zastraszeni. Oni dla większego efektu tłukli
pałami po stołach, a i niejednemu z nas się dostało, zwłasz-
cza tym, których wyłapywali ukrytych gdzieś po innych po-
mieszczeniach. Zostaliśmy wzięci w taki kocioł, zomowcy
stali na stołach, wokół nas, patrząc na nas z góry. Jeden z do-
wodzących pacyfikacją poinformował nas, że MPK jest od
dzisiaj jednostką zmilitaryzowaną na mocy dekretu o stanie
wojennym, zapewnił, że nikomu nic się nie stanie, jeżeli za-
chowamy spokój. Wtedy nastąpiło wśród nas jakby odpręże-
nie, zaczęły się nasze pytania, głównie przeciw komu jest wy-
mierzony ten stan wojenny... I wtedy rozległ się strzał, na
szczęście w górę. To jednemu z zomowców, młodych prze-
cież chłopców, puściły nerwy... Zresztą widziałem, jak oni się
bali, jak trzęśli się ze strachu, jak dygotały im ręce zaciśnię-
te na tarczach. Ich dowódcy byli pod wpływem alkoholu, wy-
czułem go wyraźnie w oddechu tego, który nakazał mi zdję-
cie z ramienia biało-czerwonej opaski. 

– „Solidarność” zeszła do podziemia. Jak wtedy wygląda-
ła wasza działalność? 

– Związek został rozproszony. To jednak trochę trwało za-
nim zdołaliśmy się na nowo zorganizować. Przede wszystkim
zależało nam bardzo, aby pomóc rodzinom internowanym.
Zbieraliśmy pieniądze wśród załogi, ja, ponieważ byłem mo-
torniczym na linii nr 9, zbierałem fundusze na tzw. turnusie
dziewiątek. Odbywało się to wszystko oczywiście na zasadzie
wzajemnego zaufania, nikt nie wystawiał żadnych kwitów...
Pieniądze odprowadzane były dalej, nawet dobrze nie wie-
dzieliśmy gdzie, tak było bezpieczniej. Zbieraliśmy też wśród
znajomych i rodziny kartki na papierosy i całe ich kartony

szły dla kolegów do więzie-
nia.Wtedy też zaczęliśmy
współpracę z Kombinatem,
gdzie powstał Społeczny Fun-
dusz Pomocy Pracowniczej. Ja
sam w maju 82 roku dostałem
z tego Funduszu zasiłek na
urodzenie dziecka... Nasze
konspiracyjne spotkania odby-
wały się wtedy w kapliczce na
os. Szklane Domy. Pamiętam,
jak przychodził tam Edek No-
wak, Stasiu Zięba, Barbara
Niemiec, Stefan Jurczak... W późniejszym okresie, już w ra-
mach „Solidarności” MPK-owskiej, organizowaliśmy się
w kościele na Dąbiu, w salce katechetycznej, do której klucza
użyczał nam ks. Stefan Mazgaj, z krwi i kości antykomunista. 

– Zbliżał się rok 1989 i Okrągły Stół... 
– Tak, my byliśmy już wtedy przygotowani, żeby wyjść

i działać w firmie oficjalnie. Właściwie to wyszliśmy przed
szereg zanim wszystko zostało oficjalnie ogłoszone. Na jed-
nym ze spotkań na Dąbiu wytypowaliśmy trzy osoby, które
w naszym imieniu poszły do dyrektora z informacją, że „So-
lidarność” rozpoczyna w MPK oficjalną działalność, pomi-
mo że odgórnie nie zapadły jeszcze decyzje o ponownej le-
galizacji związku. Wtedy dyrektorem MPK był obecny wice-
prezydent Krakowa Tadeusz Trzmiel. Do życia został powo-
łany Komitet Założycielski, który do momentu wyborów
miał sprawować władzę związkową. Już po Okrągłym Stole
zostały przeprowadzone wybory i Związek działa do dzisiaj.
Uważam, że jesteśmy silną organizacją, jeżeli chodzi o MPK. 

– Ze względu na specyficzny charakter waszej firmy, ów-
czesne władze musiały się z wami liczyć... 

– Władza dokładnie wiedziała, że my mamy potężny oręż
w ręku, w każdej chwili mogliśmy sparaliżować miasto straj-
kiem generalnym, nie tylko ostrzegawczym. Dlatego nie
mieliśmy jakiś większych problemów z dogadywaniem się
z władzą, która, nie ukrywam, szła nam na rękę w obawie
przed naszymi bardziej radykalnymi posunięciami... Zresztą
nasze działania w tamtych czasach nastawione były raczej na
solidarnościowe strajki, przyłączaliśmy się do innych. 

– Co dzisiaj zostało z dawnej „Solidarności”? 
– Przyznam, że jest to zupełnie inny związek. Dawniej „So-

lidarność” była postrzegana jako ruch społeczny o wysokim
zasięgu, natomiast teraz stała się typowym związkiem zawo-
dowym, którego głównym celem jest wypełnianie zadań statu-
towych, dbanie o interesy swoich pracowników. Ja zdaję sobie
sprawę, że w oczach opinii społecznej „Solidarność” bardzo
straciła. Moim zdaniem stało się tak dlatego, iż związkowcy
z pierwszych stron gazet, „styropianowcy”, poszli w politykę,
nie mając do tego przygotowania, zostali do niej wciągnięci
bardziej lub mniej świadomie. I jak to się skończyło, wszyscy
wiedzą: bezrobociem, niewypełnieniem obietnic. A w Związ-
ku został ten tak zwany trzeci garnitur, ludzie, którzy w tam-
tych czasach robili czarną robotę w zakładach pracy, bili się
o każdy grosz dla załogi, o to, aby nie zwalniać ludzi, aby mie-
li pracę. Ale ważny jest dzisiaj fakt, że obecnie Związek od-
szedł od polityki i to być może spowoduje, że pomału, drobny-
mi kroczkami zdobędzie liczącą się pozycję, i w kraju, i w za-
kładach pracy. Uważam, że polityki jest już dosyć, niech zwią-
zek zajmuje się tym, co do niego należy, a więc przestrzega-
niem kodeksu pracy i statutu związkowego. 

Rozmawiała: ZOFIA M. ŻMUDZKA
Zdjęcia: z archiwum Janusza Pardy
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MÓJ SIERPIEŃ '80
Nie zamierzałem zabierać osobi-

ście głosu na ten temat, chciałem
oddać go jednemu ze znanych, re-
prezentacyjnych i medialnych kra-
kowskich działaczy opozycyjnych
i niepodległościowych. Ale okazało
się, że w czasie Sierpnia '80 był on
za granicą i skończyło się na tym, że
tekstu nie napisał. Przy okazji usły-
szałem, że „Solidarność” wzięła
wszystko, a KPN nie ma nic... Parę
dni potem zobaczyłem tego działacza na Zjeździe Małopol-
skiej „Solidarności” w serdecznych lansadach. Ot, jeszcze je-
den przyczynek do polskiego piekiełka... Mój Sierpień '80 za-
czął się na Wybrzeżu, w Szczecinie, Grudniem '70, po którym,
na skutek stresów, poważnie zapadłem na zdrowiu. W li-
ceum, na lekcjach polskiego i historii, z garstką kolegów da-
waliśmy głośno wyraz naszym poglądom. Pod koniec lat 70.
skromnie obracałem się w środowisku opozycji demokratycz-
nej i niepodległościowej. Już wtedy istniał podział na tych,
którzy dyplomatycznie deklarowali tylko reformę systemu ko-
munistycznego, i na tych, którzy głosili utopijną wtedy walkę
o pełną niepodległość Polski. Jedni i drudzy mieli rację. Na
przesłuchaniu dowiedziałem się od funkcjonariusza SB wię-
cej o SKS (Studencki Komitet Solidarności), RMP (Ruch
Młodej Polski), KSS KOR (Komitet Samoobrony Społecznej
– Komitet Obrony Robotników), ROPCziO (Ruch Obrony
Praw Człowieka i Obywatela), KPN (Konfederacja Polski
Niepodległej), niż rzeczywiście sam wiedziałem. Potem mój
ojciec z dumą wysłuchał od mojego „opiekuna”, że zostałem
źle wychowany. Jak widać, lekcje historii i patriotyzmu bra-
łem w domu. Jakiś czas później, już w Krakowie, gdy jako
dziennikarz „Czasu”, próbowałem pomóc śp. Staszkowi
Branickiemu ps. Hrabia odzyskać na Mogilskiej zarekwiro-
wany mu powielacz, usłyszeliśmy od rozbawionego i rozcza-
rowanego SB-ka opinię, że co to była za walka, gdy oni byli
po zęby przygotowani na rozprawę z prawdziwą opozycją, na-
wet zbrojną, a tu dziecinada, same dzieciaki, w dodatku

cherlaki... Ale na razie jest sierpień 1980, wracam pociągiem
ze Świnoujścia do Szczecina i widzę przez okno stojące w za-
jezdni MPK autobusy. Strajk. Z Krzyśkiem Szneiderem,
obecnie lekarzem w Szwecji, idziemy pod Stocznię Szczeciń-
ską im. Warskiego. Na bramie czytamy postulaty. Jest ich 36
i są znacznie ostrzejsze niż 21 postulatów gdańskich. Podaje-
my przez bramę papierosy dla strajkujących stoczniowców.
Dzień wcześniej niż w Gdańsku, 30 sierpnia, szczeciński
MKS podpisuje z władzami komunistycznymi to bardziej ra-
dykalne Porozumienie. Mój zaplanowany wcześniej wyjazd
do sanatorium w Krynicy wykorzystuję, aby przewieźć tam
szczecińskie postulaty. Z plecakiem mijam podejrzliwie pa-
trzącego na mnie tłustego milicjanta, który pilnuje namalo-
wanego na asfalcie, w samym centrum krynickiego deptaka,
napisu „Popieramy stocznię” czy coś w tym rodzaju. Ręcznie
przepisane postulaty rozdaję kuracjuszom. W Nowym Domu
Zdrojowym poznaję wówczas Joanną, przyszłą żonę
Konstantego Radziwiłła, który organizował NZS na war-
szawskiej AM. W drodze powrotnej zatrzymuję się w Krako-
wie, na stancji na Floriańskiej, u Janka Lencznarowicza, też
szczecinianina, dzisiaj historyka na UJ. Jest wrzesień 1980,
w porównaniu z Wybrzeżem wydaje się, że Kraków i Śląsk
śpią. 22 września uczestniczymy w informacyjnym, tłumnym
zebraniu na dziedzińcu Collegium Broscianum przy Grodz-
kiej, gdzie mają rozdawać statut Niezależnego Zrzeszenia
Studentów. Nie dawali albo dla mnie zabrakło. Oprócz tych,
którzy zakładali NZS, była też grupa tych, którzy chcieli refor-
mować SZSP... W pierwszych dniach października, w Klubie
„Kierunki”, przy szczecińskim PAX-ie, odbywa się spotkanie
założycielskie studentów wszystkich szczecińskich uczelni,
gdzie zawiązujemy Grupę Informacyjną NZS Pomorskiej
Akademii Medycznej. Od Janka z Krakowa otrzymuję obie-
caną przesyłkę z programem i projektem statutu NZS.
W Klubie „Trans” PAM organizujemy spotkanie, gdzie po-
wstaje Tymczasowy Komitet Założycielski. We władzach
NZS-u znaleźli się nie znani nam wcześniej, bardziej przebo-
jowi ludzie. Ci z opozycji nie pchali się naprzód, aby nie draż-
nić komunistów. Nasz udział zakończył się jeszcze na wyko-
naniu i rozlepieniu w miejscach akademickich plakatów in-
formacyjnych. Na Fali Sierpnia'80, w październiku 1981 zna-
lazłem się w Krakowie... Jarosław Kajdański

Cd. ze str. 1
Nie sposób było im sprostać poprzez obalenie tylko sys-

temu komunistycznego, trwa mozolna i najeżona błędami
ich realizacja poprzez budowanie systemu demokratycz-
nego. Nasz kraj jest chory, trzeba go (nas) solidarnie rato-
wać. Przeciwko bezprawiu, bezrobociu, biedzie i korup-
cji... Umiemy być solidarni w niezadowoleniu i proteście
przeciw każdej władzy. Nie potrafimy być solidarni w jej
sprawowaniu, w sprawiedliwym i praworządnym pokony-
waniu trudności oraz w aktywnym, twórczym (a nie mal-
kontenckim, destrukcyjnym lub partyjniackim), kształto-
waniu naszej Ojczyzny. Na pewno zaważyła na tym nasza
historia, z której nasi wrogowie (wbrew faktom) wybrali
dla nas i przez wieki indoktrynacji utrwalili w narodowej
świadomości bardziej role heroicznych ofiar niż heroicz-
nych zwycięzców. „Solidarność” to zwycięska karta naszej
historii i trzeba umieć ją w pełni wykorzystać. Wciąż jest
na to szansa. Dajmy temu dowód uczestnicząc 25 września
w wyborach do Parlamentu i 9 października w wyborach
prezydenckich. (Kaj)

Od redaktora

Biało−czerwona opaska
Rozmowa z Januszem Pardą, mieszkańcem os. Nowy Prokocim, uczestnikiem Sierpnia

1980, a potem 13 grudnia 1981. Początkowo pracował jako elektryk, a potem motorniczy
w zajezdni MPK w Nowej Hucie. Obecnie jest wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej
„Solidarności” w MPK, delegatem na Walny Zjazd „Solidarności” Małopolski. 

1 maja 1989, niezale¿na ma-
nifestacja „Solidarnoœci” pod
Kombinatem w Nowej Hucie.

W œrodku Janusz Parda. 
Fot. Pawe³ Grawicz
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Chcesz z przeszłości słodkich chwil przywrócić czas wstąp do Nas!
Jedyne, wyjątkowe kremówki,
wuzetki firmowe na naturalnej śmietanie!

WIADOMOŚCI4 Nr 8−9    Sierpień−Wrzesień 2005

A-0
Ka¿dy wymiar jak orygina³!

os. Kurdwanów Nowy
ul. Witosa 39, (ko³o poczty)

tel. 0502 34 86 84

P I E C Z ¥ T K I
W I Z Y T Ó W K I
B I N D O W A N I E
L A M I N O W A N I E

profesjonalizm - doœwiadczenie - 16 lat tradycji

➲ Wola DDuchacka - ZZachód, 
ul. JJana SSas-ZZubrzyckiego 110
(Dom Pogodnej Jesieni)

➲ Bie¿anów NNowy, uul. PPod³êska 117b/21
(wjazd od Wielickiej)

✦ Gimnastyka: - korekcyjna i indywidualna
✦ Masa¿: leczniczy, relaksacyjny, drena¿ limfatyczny
✦ Chiroterapia ii iinne mmetody nniekonwencjonalne
✦ Fizykoterapia - elektroterapia, œwiat³olecznictwo, laseroterapia,

magnetoterapia, ultradŸwiêki

Mo¿liwoœæ kkorzystania zz zzabiegów ww ggodz. 88 - 221
Zabiegi wykonuj¹ absolwenci AWF

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

GABINET REHABILITACJI

"Butterfly"

Tel. 658 444 226
dom. 6655 773 221, kkom. 00609 6673 5592

www.rehabilitacja-bbutterfly.com

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. 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. 425 51 79

OPTYK
pełny zakres szkieł okularowych, bezpieczne

okulary dla dzieci, lekkie soczewki plastikowe

bezpłatne komputerowe badanie wzroku

Od pon. do pt. w godz. 10−18, tel. 0501 718 154
ul. Na Kozłówce 29 

(w Przychodni Rejonowej − wejście z głównego holu)

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

Poradnie: PSYCHIATRA, PSYCHOLOG, 
LOGOPEDA, OKULISTA

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

ul. Wielicka 76 (k. ul. Dworcowej)
Porady bezpłatne, w ramach umowy z NFZ

❖ Pe³na pielêgnacja twarzy: zabiegi pielêgnacyjne,
od¿ywcze, oczyszczaj¹ce (kwasy owocowe,
mikrodermabrazja, kolagen, algi, borowina)

❖ Pielêgnacja r¹k i stóp: manicure, pedicure
(frezarka), tipsy: akrylowe i ¿elowe, zdobienie
paznokci, parafina na d³onie

❖ Wyszczuplanie i modelowanie sylwetki:
AGYPTOS 
PARAFANGO
ELEKTROTERAPIA

Gabinet Kosmetyczny 
„OD−NOVA”

ul. Nowos¹decka 31, tel. 425 67 13,
www.kosmetyka.malopolska.pl  

KARNETY

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. 265 38 30, tel./fax: 265 38 31
www.grota−krakow.pl

CAFE
INTERNET

Komputery 
na raty!

Co tydzień
nowe

promocje!

SOLARIUM TURBO − UVE S−CLASS
BRYZA, KLIMATYZACJA

Zapraszamy na szczepienia przeciw grypie

Sprzedam 
aparaty

fotograficzne:
Agfamatic 2008,

Olimpus Fun Kit Vew
Zoom 120,

Skina 105, Zenit E,
Zenit 12 XP, Zorka 10
Cena do uzgodnienia.

Kom. 504 853 960

K S E R O
K O L O R

W nowym roku szkolnym serdecznie zapraszamy starych i nowych Klientów

Jeżeli chcesz się pozbyć...
książek, starych widokówek czy zdjęć, 

które nie są Ci już potrzebne, 
zajmują miejsce w pokoju, piwnicy, na strychu −  

nie wyrzucaj ich do śmietnika! 

Zadzwoń pod nr  0 608 032 194
Pomogę rozwiązać Twój problem.

Ponadto kupię znaczki pocztowe (zbiory, pojedyncze).



ul. Malborska 69 
tel. 655 80 08
Zapraszamy: pn. − pt. w godz. 9−17, sob. 9−17
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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. 655 89 12, kom. 0660 765 720

Kraków, ul. Szczęśliwa 10
tel. 655 74 74

ROLETKI 
TEKSTYLNE

POKROWCE
na fotele samochodowe
BAGAŻNIKI dachowe

NARZĘDZIA
dla warsztatów

i sklepów metalowych
HURT − DETAL

"ROBIN"
Wola Duchacka

ul. Gromady Grudziąż 14
tel. 265 32 30, 265 32 31

www.robin.krakow.pl
Pn. − pt. 8−17, sob. 10−14

PASMANTERIA
i PRACOWNIA KRAWIECKA

Oferujemy: tkaniny ● włóczki ● markową bieliznę i art. pończosznicze
● dodatki krawieckie ● pełny zakres usług krawieckich

os. Piaski Nowe, ul. Łużycka 55 (pawilon, I p.), tel. 658 99 04

Prokocim, ul. Promienna 18 (przecznica z al. Dygasińskiego)

NON STOP 
KURSY PRAWA JAZDY 

Kat. A, A1 − od 16 lat, kat. B
❖ Wykłady na miejscu rano i po południu

❖ Materiały szkoleniowe

❖ Badania lekarskie

❖ Własny plac manewrowy

❖ Filmy video

❖ Przygotowania do egzaminu komputerowego

Punto II, Chevrolet, Suzuki GN
Biuro czynne: pn., śr., pt. w godz. 12 − 18

Tel. 657 52 44, kom. 0604 130 958

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW

Specjalny rabat!
dla uczniów i studentów

RATY!!!

Sklep Chemii Gospodarczej „MARKRAK”
Pe³na paleta farb i lakierów, artyku³ów malarskich 

oraz chemii budowlanej i gospodarczej 
Zapraszamy równie¿ do CENTRUM KOLORÓW - ŒNIE¯KA KOLOR SYSTEM 

gdzie dysponujemy nowoczesnym systemem doboru kolorów 
Kupisz wszystko, co niezbêdne ❖ Fachowe doradztwo ❖ Mi³a, profesjonalna obs³uga

os. Koz³ówek, ul. Spó³dzielców 1, pawilon - parter 
Od pon. do pt. w godz. 9-18, w sob. 9-14, tel. 655 44 86 

5% rabatu przy jednorazowym zakupie farb, lakierów i art. malarskich − za kwotę powyżej 100 zł

Raty! Rabaty! Akceptacja kart płatniczych

Plac Targowy „Beskidy” − kiosk nr 24
Zapraszamy: pn. − pt. w godz. 8−18, 

sob. 8−17, niedz. 10−14

NOWO OTWARTA

KWIACIARNIA
Magia

KWIACIARNIA
Sonia

❀ wiązanki okolicznościowe (również na zamówienie)
❀ bukiety ślubne wg najnowszych trendów
❀ wiązanki i wieńce pogrzebowe z kwiatów żywych 

i sztucznych
❀ doniczki, ziemia, odżywki itp.

Ponadto: upominki, porcelana, świeczki, serwetki itp.

DOSTARCZANIE KWIATÓW 
POD WSKAZANY ADRES!

ul. Beskidzka 43
tel. 655 98 37

Reklamując się w „Wiadomościach”
wspierasz niezależną, obywatelską prasę lokalną!

„WIADOMOŚCI”:
Kurdwanów, Wola Duchacka, Piaski Nowe i Wielkie,

Kozłówek, Rżąka, Bieżanów, Prokocim

Tel. 654 54 19,
kom. 0504 853 960

e−mail: wiadomosci_kr@wp.pl

Korzystając z usług naszych Reklamodawców,
wspierasz niezależną, obywatelską prasę lokalną!

P A S M A N T E R I A
os. Kurdwanów Nowy, ul. Witosa 39 (pawilon)

art. pasmanteryjne ❦ w³óczki ❦ bielizna
markowe biustonosze (40 wzorów!) 

rajstopy ❦ swetry
PROMOCJA BIUSTONOSZY!
Ceny niższe niż na placu!

Zapraszamy: pn. - pt. 11-19, sob. 9-14

angielski − niemiecki − francuski
✦ kursy standardowe ✦

✦ intensywne ✦ weekendowe ✦
Business English, 

Angielski dla Personelu Medycznego

Oferta dla firm i instytucji

Nie czekaj! − Sprawdź nas!
Test i rozmowa kwalifikacyjna gratis!

Chcesz zz pprzeszłości ssłodkich cchwil pprzywrócić cczas − wwstąp ddo NNas!

Zapraszamy od pon. do pt. w godz. 7.30−18, sob. 8−16, niedz. 10−16
Kozłówek, ul. Seweryna róg ul. Na Kozłówce (dawny „Puchatek”) 

Tel. kom. 0660 305 910

Jedyne, wwyjątkowe kkremówki, 
wuzetki ffirmowe nna nnaturalnej śśmietanie! 
Ponadto polecamy torty okolicznościowe 
(na zamówienie) i inne ciasta i ciastka własnej produkcji!

Kontakt: ul. Szara 24 (Kozłówek),

ul. Bosaków 11 (Olsza)

tel.: 651 26 30; 651 26 31
e−mail: biuro@scholar.krakow.pl

www.scholar.krakow.pl
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U progu nowego roku szkolnego wszyscy zainteresowani,
a wiêc liczna grupa rodziców, uczniów czy wreszcie nauczy-
cieli zastanawia siê, co te¿ on przyniesie. Wszyscy chcieliby
wejœæ w kolejny rok z optymistycznym nastawieniem. Czy
jest na to szansa? Warto spróbowaæ udzieliæ odpowiedzi na to
pytanie, dokonuj¹c podsumowañ tego, co siê dzia³o w minio-
nym roku szkolnym. A dzia³o siê wiele. Szczególnie za spraw¹
nowych matur, które jako kolejny, w³aœciwie ostatni element
reformy oœwiaty, sta³y siê faktem dokonanym. 

Elektroniczny system rekrutacji

Zanim jednak szerzej omówiê pierwsze nowe matury, warto

nadmieniæ, ¿e w Krakowie pewne zmiany pojawi³y siê równie¿ na

ni¿szym szczeblu nauczania. Otó¿ w³aœnie w roku szkolnym

2004/2005 w naszym mieœcie zosta³ wprowadzony elektroniczny

system rekrutacji do liceów. Polega³ on na tym, ¿e uczniowie wy-

pe³niali dostêpne w Internecie formularze, a wprowadzone przez

nich dane potwierdzali pracownicy gimnazjów. G³ównym celem

wprowadzenia tego typu rekrutacji by³o przeciwdzia³anie takim

sytuacjom, jakie mia³y miejsce w latach poprzednich, ¿e dany ab-

solwent gimnazjum znajdowa³ swoje nazwisko na trzech listach

przyjêtych i w ten sposób blokowa³ miejsca innym kandydatom.

Zgodnie z ustalonymi zasadami, ka¿dy tegoroczny absolwent gim-

nazjum móg³ siê staraæ o przyjêcie do trzech liceów, a w nich do

dowolnej liczby klas. Wygrali ci, którzy w danym liceum wykazy-

wali zainteresowanie dowoln¹ liczb¹ klas, bowiem jeœli nie dosta-

li siê do tej dla nich najbardziej po¿¹danej, mogli znaleŸæ siê na li-

œcie równoleg³ej klasy w tym¿e samym liceum, gdzie np. liczba

wymaganych punktów by³a ni¿sza. Jeœli natomiast wybrali tylko

jedn¹ klasê (najczêœciej najbardziej atrakcyjn¹, a do takiej kandy-

datów by³o bardzo du¿o), to mogli odpaœæ, a tym samym nie mie-

li ju¿ szans na znalezienie siê w wybranej szkole. 

Ta sytuacja sprawi³a, ¿e czêsto do dobrych liceów nie dostali siê

uczniowie z wy¿sz¹ liczb¹ punktów i to tylko dlatego, ¿e nie wyka-

zali siê sprytem i w pe³ni nie wykorzystali przys³uguj¹cych im praw. 

Punktowanie cwaniactwa czy pracy spo³ecznej? 

Inn¹ nowoœci¹, która siê pojawi³a w trakcie rekrutacji do lice-

ów, by³o punktowanie pracy spo³ecznej gimnazjalistów. Za wolon-

tariat, za pracê na rzecz innych przyznawano dodatkowe punkty,

które niew¹tpliwe mog³y mieæ wp³yw na znalezienie siê na liœcie

przyjêtych. Jeden z dyrektorów krakowskiego liceum zada³ sobie

trud skonfrontowania tego, co zawiera³y zg³oszenia kandydatów

z informacjami zawartymi na œwiadectwach i okaza³o siê, ¿e na

tych ostatnich brak jest punktów, zw³aszcza za prace spo³eczne.

Sprawa zosta³a wyt³umaczona w ten sposób, ¿e to pisz¹cy œwia-

dectwa zapomnieli uwzglêdniæ tych¿e w³aœnie punktów. 

Istnieje uzasadniona obawa, ¿e w nastêpnym roku znajdzie siê

bardzo du¿o osób, które zrobi¹ wszystko, aby mieæ „prawo” do

wpisania takich punktów. Rozgor¹czkowani rodzice bêd¹ za³a-

twiaæ stosowne zaœwiadczenia, ¿e ich latoroœl zrobi³a to i tamto,

pracowa³a tu i tam, oczywiœcie, spo³ecznie... 

Chcia³oby siê zapytaæ, po co to wszystko? Jeœli m³ody cz³owiek

pomaga w ramach wolonatriatu m³odszym czy starszym, s³abszym,

chorym, to najczêœciej robi to z potrzeby serca. Z w³asnych obser-

wacji wiem, ¿e jest wiele takich m³odych osób. Natomiast stworze-

nie mo¿liwoœci przeliczenia tego na punkty pozbawi tych ludzi spon-

tanicznoœci i bezinteresownoœci. Przynajmniej niektórzy z nich za-

czn¹ pracowaæ spo³ecznie dla pozyskania potrzebnych punktów. 

Warto dodaæ, ¿e (jak informowa³ „Dziennik Polski” z dn. 13.07.

br.) system elektroniczny, zainstalowany dla potrzeb tegorocznej

rekrutacji do liceów, kosztowa³ miasto 38 tys. z³ i zarówno Wydzia³

Edukacji Urzêdu Miasta, jak i kuratorium s¹ z niego zadowolone. 

Pocz¹tki sprzed 6 laty

W tegorocznych tematach prasowych poœwiêconych oœwia-

cie, na pierwszym miejscu znalaz³a siê nowa matura. Co ona przy-

nios³a, jak wp³ynê³a na zmianê oblicza polskiej oœwiaty? 

Na pocz¹tek krótka powtórka z historii. Oto w 1999 r., w broszu-

rze poœwiêconej ocenianiu (wydawana przez MEN „Biblioteczka

Reformy”) czytamy, ¿e egzamin maturalny bêdzie siê sk³ada³ z czê-

œci wewnêtrznej (ustnej), obejmuj¹cej jêzyk polski i jêzyk obcy no-

wo¿ytny, a przygotowywanej w szkole przez nauczycieli i oceniany

przez szkoln¹ komisjê egzaminacyjn¹. Natomiast zewnêtrzna czêœæ

matury mia³a obejmowaæ trzy przedmioty obowi¹zkowe, czyli jêzyk

polski, jêzyk obcy nowo¿ytny i matematykê oraz jeden przedmiot

wybrany przez maturzystê z nastêpuj¹cych: biologia, chemia, fizy-

ka, geografia, historia, drugi jêzyk obcy nowo¿ytny, jêzyk obcy kla-

syczny. Przedmioty z czêœci obowi¹zkowej mia³y byæ zdawane na

poziomie podstawowym, z tym ¿e zdaj¹cy móg³ równie¿ rozwi¹zaæ

zadania w zakresie rozszerzonym. Ka¿dego z maturzystów mia³y

obowi¹zywaæ cztery przedmioty, ale pozostawiano furtkê dla tych,

którzy chcieli zdawaæ dodatkowe, ponad te przewidziane, przed-

mioty. Wed³ug ówczesnych zapowiedzi, nowa matura po raz

pierwszy mia³a byæ przeprowadzona w 2002 r. 

Nowa matura

W wyniku zmian politycznych, jakie nast¹pi³y w naszym kraju,

ostatecznie po raz pierwszy now¹, ale znacznie ró¿ni¹c¹ siê od za-

powiedzi z 1999 r., maturê przeprowadzono w bie¿¹cym roku.

Zgodnie z zapowiedzi¹ pozosta³ podzia³ na egzamin wewnêtrzny

i zewnêtrzny. I z tym pierwszym wi¹za³o siê wiele kontrowersji,

a nawet niezadowolenia. Sprawa dotyczy³a szczególnie prezenta-

cji prac na dany temat, przygotowanych przez uczniów w ramach

wewnêtrznego egzaminu z jêzyka polskiego. Otó¿ po raz kolejny

wysz³o na jaw, jak przedsiêbiorczy i zaradni s¹ uczniowie oraz ich

rodzice i jak wiele zrobi¹, aby zdaj¹cy mogli otrzymaæ jak najwy¿-

sz¹ liczbê punktów. Teraz, gdy ju¿ ten egzamin siê odby³, czêsto

pojawiaj¹ siê opinie zarówno maturzystów, jak równie¿ nauczycie-

li, ¿e mo¿na by³o nie przeczytaæ lektur i ich opracowañ, które zna-

laz³y siê w bibliografi przygotowanej prezentacji, mo¿na by³o my-

liæ fakty, a i tak ta czêœæ egzaminu by³a zdana i to wcale nieŸle.

Niektórzy maturzyœci, wed³ug opinii nauczycieli egzaminuj¹cych,

„wykuli na blachê” przygotowane d³u¿sze wypracowanie na wy-

brany temat i wyg³osili je przed komisj¹. I, co najgorsze, wcale nie

musia³y to byæ prace przygotowane samodzielnie. Polonistki –

emerytki oraz studenci kierunków humanistycznych ³atwo mogli

dorobiæ opracowuj¹c zlecone tematy. 

Wed³ug danych MENiS, ten wewnêtrzny egzamin wypad³ zde-

cydowanie lepiej ni¿ jego druga czêœæ – egzamin zewnêtrzny.

G³ówne powody mog¹ byæ dwa; pierwszy to fakt, ¿e uczniowie

niekoniecznie musieli samodzielnie przygotowaæ sw¹ pracê, dru-

gi, to brak obiektywizmu, o który siê pos¹dza nauczycieli zasiada-

j¹cych w komisjach. – Bardzo trudno jest oceniæ obiektywnie ko-

goœ, kogo siê zna przez trzy lata i ³atwiej mu wybaczyæ jakieœ nie-

doci¹gniecia. Poza tym jesteœmy rozliczani z uzyskanych przez na-

szych uczniow punktów. Poœrednio ustawicznie ocenia siê nas –

t³umaczy, pragn¹ca zachowaæ anonimowoœæ. polonistka jednego

z krakowskich liceów. 

Zbyt d³ugie czekanie na wyniki

To, co by³o nowe dla dyrektorów i nauczycieli szkó³ œrednich,

jest od kilku lat chlebem powszednim w szko³ach podstawowych

i gimnazjach, gdzie w ka¿dym roku pisze siê koñcowy sprawdzian

kompetencji, oceniany przez niezale¿nych egzaminatorów poza

szko³¹. Tym razem egzaminy zewnêtrzne po raz pierwszy przepro-

wadzono w szko³ach œrednich. Ale w przeciwieñstwie do uczniów

klas szóstych i gimnazjalistów, maturzyœci nie musieli zdawaæ ma-

tematyki. Obowi¹zkowo zdawali natomiast jêzyk polski i obcy (no-

wo¿ytny) i jeszcze jeden przedmiot, który sami wybrali, do tego

dochodzi³y przedmioty dodatkowe, maksymalnie trzy. 

Nowoœci¹ minionej tegorocznej matury by³y równie¿ œwiadec-

twa (zdaniem ekspertów niemo¿liwe do podrobienia). Nie ma na

nich tradycyjnych ocen. Zamiast stopni znajduj¹ siê procenty

punktów zdobytych z ka¿dego maturalnego przedmiotu. Od tego,

ile punktów zdoby³ maturzysta, zale¿¹ w du¿ej mierze jego szanse

na indeks. Po raz pierwszy równie¿ œwiadectwa nie by³y pisane

przez nauczycieli. Gotowe, wydrukowane przez okrêgowe komisje

egzaminacyjne, zosta³y przes³ane do szkó³ pod koniec czerwca.

I to by³o kolejn¹ bol¹czk¹ tegorocznych maturzystów i ich rodzi-

ców – zbyt póŸne og³oszenie wyników nowej matury. Wielu ma-

turzystów twierdzi³o, ¿e znacznie gorsz¹ od samej matury by³a nie-

pewnoœæ i ponad miesi¹c trwaj¹ce czekanie na wyniki. 

Innym, w³aœciwie marginalnym problemem by³y równie¿ b³êdy,

które siê na tych œwiadectwach pojawi³y. Drukuj¹cy je zrzucili wi-

nê na szko³y, które jakoby nie poda³y dok³adnych danych, ale zda-

rza³y siê przecie¿ i b³êdy w punktacji, chocia¿, jak zapewniano ma-

turzystów, nie mia³o prawa tych b³êdów byæ. 

Krytyczne uwagi

Z nowej matury zadowolony jest obecny minister edukacji Mi-

ros³aw Sawicki. W wywiadzie udzielonym dziennikarzom „Gazety

Wyborczej” (27.06. br.) podkreœli³, ¿e: „(...) Ten ostatni szkolny eg-

zamin wreszcie jest jednakowy dla wszystkich i sprawdzany we-

d³ug tych samych kryteriów. Bêdziemy mieli wiêc solidn¹ diagno-

zê wiedzy absolwentów. To podstawa dla w³adz i nauczycieli do

odpowiedzialnych decyzji”. Minister doda³ równie¿: „Nowa matu-

ra k³adzie nacisk na kszta³cenie umiejêtnoœci, takich jak wyszuki-

wanie informacji, ich zastosowanie i interepretowanie. A to dziœ

umiejêtnoœci kluczowe (...)“. 

Ale nie wszyscy podzielaj¹ optymizm ministra. Szczególnie kry-

tyczni s¹ poloniœci, którzy maj¹ du¿e zastrze¿enia co do sposobu

sprawdzania wiedzy i umiejêtnoœci maturzystów. Stanis³aw

Bortnowski na ³amach „Dziennika Polskiego“ (z 13.07. br.) napisa³,

¿e: „(...) Jako polonista muszê now¹ maturê oceniæ bardzo krytycz-

nie. Po pierwsze uchyla solidn¹, ca³oroczn¹, kontrolowan¹ przez

nauczyciela pracê przedegzaminacyn¹, stwarzaj¹c szanse przej-

œcia przez egzamin leniom i s³abeuszom. Po drugie, przekreœla wa¿-

noœæ wiedzy jako wartoœci niepodwa¿alnej, potrzebnej na studiach,

redukuje do zera koniecznoœæ m¹drego pamiêtania czegokolwiek

na rzecz naskórkowoœci i niby orientacji w problematyce poloni-

stycznej (...). Po trzecie: kryteria próby pisemnej i sposób ocenia-

nia, narzucony przez Centraln¹ Komisjê, nie tylko nie zachêca do

czytania lektur, ale w pe³ni rozgrzesza nieznajomoœæ utworów z ka-

nonu (nawet powa¿ne b³êdy rzeczowe nie dyskwalifikuj¹ pracy).

Po czwarte – i to jest chyba najniebezpieczniejsze – egzamin ma-

turalny jest przeciw wielu umiejêtnoœciom, uznawanych za istotne

dla polonistyki szkolnej, m. in. przeciw umiejêtnoœci pisania d³u¿-

szych wypracowañ (rozprawek, esejów). Arcy³agodne kryteria

usprawiediwiaj¹ niemoc w poprawnym, logicznym i sensownym

wypowiadaniu siê o literaturze i sztuce na piœmie. Tryumfuj¹ nie-

udolnoœæ i miernoœæ (...)“. W zakoñczeniu swojego artyku³u prof.

Bortnowski pisze, ¿e „matura musi byæ antidotum na niedouczenie

i brak podstawowych umiejêtnoœci“, dowodzi te¿, ¿e matury wca-

le nie musz¹ zdawaæ wszyscy, zw³aszcza za pierszym razem, prze-

konuje, ¿e powinien to byæ proces rozci¹gniêty w czasie. 

Poprawianie ocen

I tu warto wspomnieæ o kolejnej nowoœci u³atwiaj¹cej ¿ycie no-

wym maturzystom. Dotychczas by³o tak, ¿e poprawiaæ maturê

mogli tylko ci, którzy jej nie zdali. Natomiast wed³ug nowych za-

sad ka¿dy tegoroczny maturzysta mo¿e j¹ kilkakrotnie poprawiaæ,

jeœli uzna, ¿e nie satysfakcjonuje go uzyskany w bie¿¹cym roku

wynik. Mo¿e równie¿ wybraæ ca³kiem inny przedmiot, którego do-

tychczas nie zdawa³. Co ciekawe, jeœli wynik uzyskany w trakcie

poprawy bêdzie gorszy, to... nie zostanie on odnotowany. Ju¿

w tej chwili wielu tegorocznych maturzystów sk³ada deklaracjê

o przyst¹pieniu do styczniowej sesji poprawkowej. Swoje decyzje

t³umacz¹ tym, ¿e zale¿y im na tym, aby mieæ wiêcej punktów

i w nastêpnym roku dostaæ siê na wymarzone studia. 

Z jednej strony cieszy takie bezstresowe podejœcie do matury

(„nie zdam teraz, to zdam za pó³ roku“), tylko pojawia siê pytanie,

kto za to wszystko zap³aci? Podobno nowa matura poch³onê³a

60 mln z³ (stara kosztowa³a 10 mln), dotkliwie brakuje pieniêdzy

na oœwiatê w ci¹gu roku szkolnego. W Krakowie nadal nie jest

rozstrzygniety spór pomiêdzy nauczycielami kilku liceów i ich dy-

rektorami w sprawie p³acy za ich pracê poœwiêcon¹ przy tego-

rocznych ustnych maturach. Niestety, wci¹¿ u nas pokutuje prze-

konanie, ¿e nauczyciel powinien pracowaæ dla idei. 

Plusy i minusy

Na koniec warto pokusiæ siê o próbê podsumowania kolejnych

zmian w oœwiacie. Bez w¹tpienia nowa matura by³a polskiej szko-

le potrzebna. Zw³aszcza jej czêœæ zewnêtrzna, która w jakiœ spo-

sób pomaga porównywaæ to, co jest tak trudno porównywalne.

Unika siê na pewno stronniczoœci nauczycieli, którzy jako egzami-

natorzy oceniaj¹ prace anonimowe. Przy okazji trzeba zauwa¿yæ,

¿e wed³ug wstêpnych porównañ wyników tegorocznej nowej ma-

tury, im wiêksze miasto, tym œrednia punktów uzyskana przez ma-

turzystów wy¿sza. St¹d wniosek, ¿e szumnie zapowiadane zrów-

nanie poziomów i wyrównywanie szans dziêki reformie, przynaj-

mniej na razie, nie przynosi oczekiwanych efektów. 

Nale¿y równie¿ wyraziæ satysfakcjê z powodu rozpoczêcia pro-

cesu walki z odpisywaniem. W minionym roku szkolnym najwiê-

cej niesamodzielnych prac wykryli egzaminatorzy z ma³opolskiej

Okrêgowej Komisji Egzaminacyjnej (a¿ 210!). Kolejny egzamin

mo¿na bêdzie zdawaæ dopiero w styczniu i to tylko tê czêœæ egza-

minu, która zosta³a uniewa¿niona. Minister Sawicki ju¿ zapowie-

dzia³, ¿e w przygotowaniu s¹ odpowiednie rozporz¹dzenia, które

sprawi¹, ¿e jeœli udowoni siê œci¹ganie przez maturzystê, to wów-

czas ca³a matura zostanie uniewa¿niona. 

Czy polskie spo³eczeñstwo potrafi ten nowy styl zdawania ma-

tur zaakcepowaæ? Na razie trudno to rozstrzygn¹æ. W ka¿dym ra-

zie pojawiaj¹ce siê w Internecie oferty sprzeda¿y gotowych pre-

zentacji, bêd¹cych now¹ formu³¹ ustnej matury jêzyka polskiego,

wydaj¹ siê byæ kolejnym sposobem przed³u¿enia ¿ycia polskiemu

œci¹ganiu. Czy o to chodzi³o? 

Jak przekonuj¹ twórcy nowej matury, jednym z jej celów jest

zbudowanie skutecznego narzêdzia kontroli jakoœci nauczania. I tu-

taj zawsze pojawia siê ten sam problem, który ju¿ wczeœniej zaist-

nia³ w gimnazjach. Stworzenie szko³y renomowanej przyci¹ga do

niej uczniów zdolnych, utalentowanych, z którymi pracuje siê

z przyjemnoœci¹ i znacznie ³atwiej osi¹ga sukcesy wp³ywaj¹ce na

presti¿ szko³y. Co maj¹ natomiast powiedzieæ nauczyciele zatrud-

nieni w przeciêtnych szko³ach œrednich, gdzie tak ciê¿ko przyci¹-

gn¹æ zdoln¹ i utalentowan¹ m³odzie¿? Czy pozostaje im tylko znie-

chêcenie? 

Zapowiedzi ministra

We wspomnianym wywiadzie minister edukacji zapowiada, ¿e

nowy rok szkolny dla maturzystów bêdzie przed³u¿ony do koñca

kwietnia. Egzaminy ustne rozpoczn¹ siê w maju, z tym ¿e bêdzie

obowi¹zywaæ zasada, ¿e w jednym dniu nie mo¿na zdawaæ dwóch

egzaminów. Nic nie zmieni siê w sprawie otrzymywania œwia-

dectw dojrza³oœci, te nadal bêd¹ trafiaæ do maturzystów pod ko-

niec czerwca, ale minister obieca³, ¿e bêdzie próbowa³ pertrakto-

waæ z rektorami, aby rekrutacja na wy¿sze uczelnie odbywa³a siê

dopiero we wrzeœniu. Ponadto minister zapowiada, ¿e byæ mo¿e za

dwa, trzy lata matematyka bêdzie na maturze znów obowi¹zkowa. 

Na wszystkich egzaminach, tak¿e w szko³ach podstawowych

i gimnazjach, przy³apanie na œci¹ganiu bêdzie oznacza³o nieub³a-

ganie powtarzanie egzaminu. I jeszcze jedna przykra wiadomoœæ:

czeka nas najd³u¿szy rok szkolny, który potrwa a¿ do 30 czerwca. 

HANNA NEUMANN

Plusy i minusy reformy oświaty



Pracują nie tylko podczas wakacji, także po szkole,
w przerwach miedzy zajęciami na uczelni, a także w weeken-
dy. Pracują, bo pragną chociaż w tak minimalny sposób
uniezależnić się od kieszeni rodziców, chcą mieć swoje pie-
niądze na markowe ciuchy, dyskoteki, na spełnianie swych
marzeń, ale także na to, aby dołożyć do domowego budżetu,
na czynsz czy na jedzenie... 

Działająca na rynku od 1999 r. Agencja Pracy Tymczaso-
wej „Leader Service”, zatrudnia ludzi młodych, uczniów
i studentów w wieku 18-26 lat. Zatrudnia na uczciwych wa-
runkach, na umowę zlecenie, płacąc im wcale niezłą, godzin-
ną stawkę. Liderzy, bo tak są nazywani, pracują głównie
w hipermarketach, chociaż zatrudnia ich też np. Fabryka
Kosmetyków „Miraculum”. W naszej okolicy ich charaktery-
styczne sylwetki w czerwonych koszulkach rzucają się w oczy
w Tesco czy w Carrefourze. Wykonują czynności pomocnicze
na halach sklepowych, w magazynach, obsługują kasy na
równi z etatowymi pracownikami. 

– Trzeba trochę odciążyć rodziców, wspomóc domowy bu-
dżet, ale są to moje pieniądze – zastrzega się Konrad, stu-
dent biologii i geologii na UJ. – W Leaderze pracuję już trzy
miesiące i w sumie jestem zadowolony. Pewnie, że warunki
finansowe nie są jakieś olśniewające, ale wychodzę z założe-
nia, że lepiej zarabiać coś, niż nie zarabiać nic. Nie lubię lu-
dzi, którzy mówią, że chcieliby zarabiać, ale jak się im daje
pracę za np. 600 zł, to nie, dziękuję, to za mało... 

– Nasza firma wyszła naprzeciw zapotrzebowaniu rynko-
wemu – mówi Agnieszka Szewczyk, pracownik APT
„Leader Service”. – Naszą propozycję przyjęto z zaintereso-
waniem, specjalizujemy się w leasingu pracowniczym już od
kilku lat i osiągamy sukcesy. Sporym problemem dla nas są
jednak firmy, które psują rynek, stosując w swych ofertach
dubbingowe stawki i przebijają nasze, płacąc tym młodym
ludziom sporo mniej. 

Wbrew pozorom, liderzy nie stwarzają zbyt wiele proble-
mów. Wszyscy zgłaszający się do pracy dostają swoją szansę,
ale też, czasem o tym nie wiedząc, są dokładnie sprawdzani,
przede wszystkim pod względem swojej rzetelności. 

– Największym problemem dla nas jest tak zwana ABS,
czyli absencja w pracy bez uprzedniego powiadomienia,
przed upływem 48 godzin – mówi pani Agnieszka. – Młodzi
narzekają na karę, jaką stosujemy, czyli potrącenie dość spo-
rej sumy z ich poborów, ale jest to jedyny sposób na utrzy-
manie wśród nich dyscypliny. 

Z drugiej strony firma chroni swych pracowników, każdy
może się zwrócić ze skargą na swego bezpośredniego prze-
łożonego. Niestety, nie wszyscy wiedzą, że mają do tego pra-

wo, a może nie chcą się skarżyć, bo po prostu boją się przede
wszystkim utraty pracy... W naszej rzeczywistości jest prze-
cież ona luksusem, nie dla każdego. 

– Wiele osób w moim wieku ciągnie głównie na rodzicach, nic
nie chce robić, albo robić to samo włócząc się po osiedlu – mó-
wi Paweł, uczeń LO. – Do pracy nie pójdzie, ale pieniądze wy-
dawać by chciał, chce korzystać z życia, nic z siebie nie dając... 

Paweł nie chce korzystać z życia w taki sposób. Chociaż
nie musiałby pracować, warunki domowe nie zmuszają go
bowiem do tego, to jednak wiele wakacyjnych dni i nocy spę-
dził na halach Tesco przy ul. Wielickiej, dowożąc i układając
towar na półkach. Za część zarobionych pieniędzy kupi
młodszemu rodzeństwu książki i zeszyty, zabierze gdzieś
w miasto, żeby maluchy miały trochę przyjemności... Chce,
aby korzystały z życia – jak sam się wyraża – w sposób pozy-
tywny, tak jak on. 

Sebastian swą wakacyjną pracą w „Leader Service” zaro-
bił na prawo jazdy, Edyta przeznaczy pieniądze na markowe
ciuchy i dobre kosmetyki, na które brakuje funduszy w jej do-
mu, Emilka musi mieć na swoje utrzymanie, jest studentką
z odległej wioski, a życie w Krakowie wcale nie jest tanie... 

Różne motywy, różne potrzeby, różne pragnienia. Ale to
dobrze, że młodzi ludzie je mają. Może nie zawsze zdają sobie
z tego faktu sprawę, ale to ich pierwszy krok w dorosłe życie... 

– Czasami zdarzają się oferty, wymagające od pracowni-
ka pewnego doświadczenia – mówi Anna Kubicka, konsul-
tant w firmie. – Wysyłamy wtedy klientowi sprawdzonych lu-
dzi, właśnie w pracy w hipermarketach, możemy za nich za-
ręczyć. Dla takiego młodego człowieka jest to pewnego ro-
dzaju bonus, bo automatycznie zdobywa on lepsze doświad-
czenie, dostaje wyższą stawkę, czasem umowę o pracę, czyli
po prostu dobry start w życie. 

Do siedziby firmy przy ul. Wadowickiej 6 C młodzież mo-
że się zgłaszać od pon. do pt. w godz. 9-17 i w sob. w godz. 10-
14 osobiście lub telefonować pod nr 656 71 11, w godz. 8-20.

(ZetŻet)

Do 28 września trwać będzie wystawa gra-
fiki Teresy B. Frodymy zatytułowana „Ciche życie”. 

Punktem wyjścia do formalnych i twórczych poszuki-
wań autorki jest forma organiczna na przykładzie liścia czy
owocu. Konsekwencją upływu czasu jest zmienność formy,
koloru, począwszy od świeżości pierwszych dni, poprzez
dojrzałość ku nieuchronnemu zanikaniu... 

Galeria „Rękawka”, ul. Limanowskiego 13, 
czynna od pon. do pt. w godz. 11-18, sob. 11-15
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Zaproszenie 
do „Rękawki”

Grupa Poetycko−Literacka „Złoty Klon”
Koła Stowarzyszenia Twórczego Artystyczno−Literackiego
na Kurdwanowie i Dom Kultury SM „Kurdwanów Nowy”

zapraszają na
IV JESIENNĄ BIESIADĘ POETÓW

która odbędzie się 1 października, w sobotę, o godz. 17
w sali widowiskowej Domu Kultury przy ul. Witosa 39. 

Do udziału w Biesiadzie zapraszamy serdecznie
wszystkich poetów i miłośników poezji z rejonu Podgórza. 
Każdy uczestnik może zaprezentować dwa własne utwory. 

Dom Kultury SM „Kurdwanów Nowy”
proponuje w roku szkolnym 2005/2006: 

❖ Modelarnia ❖ Koło plastyczne ❖ Dziecięca i Młodzieżowa Scena Teatral−
na ❖ Klub Przyjaciół Bajki ❖ Nauka gry na gitarze i na pianinie ❖ Kurs
języka angielskiego ❖ Szkółka piłkarska ❖ Szkółka tenisa stołowego ❖
Wschodnie sztuki walki ❖ Hatha Yoga ❖ Studio kulturystyczne ❖ Gimna−
styka dla Pań: aerobic, step ❖ Taniec towarzyski ❖ Klub Szachowo−Brydżo−
wy ❖ Agua Linia – wyjazdy na basen ❖ Pomysł na weekend – turystyka,
narty ❖ Klub Seniora „Paradoks” ❖ Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów
❖ Szkoła Wojakowskich – ćwiczenie pamięci i koncentracji

Zapisy i informacje: 
Sekretariat Domu Kultury SM „Kurdwanów Nowy”

ul. Witosa 39, tel. 654 40 05
Pon.−pt., w godz. 8−20

Klub Kultury „ZACHĘTA”
SM „Nowy Prokocim”

zaprasza i proponuje w sezonie 2005/2006
❑ kursy języka angielskiego (dla dzieci, młodzieży, dorosłych) ❑ aerobic
i gimnastyka francuska dla Pań ❑ ju−jitsu (nauka wschodnich sztuk walki
i samoobrony dla dzieci i młodzieży, połączona z ćwiczeniami ogólnorozwo−
jowymi) ❑ nauka gry na gitarze (dla dzieci i młodzieży) ❑ zajęcia plastycz−
ne (dla dzieci w wieku 5−12 lat) ❑ Szkoła Muzyczna Casio ❑ rytmika (dla
dzieci młodszych) ❑ Szkoła Tańca AS ❑ modelarstwo (dla dzieci i młodzie−
ży) ❑ nauka gry na instrumentach klawiszowych ❑ szachy ❑ tenis stoło−
wy ❑ zajęcia w pracowni dziewiarstwa ręcznego i haftu ❑ zajęcia rekreacyj−
ne (wycieczki turystyczne, wyjazdy na basen) 

Informacje i zapisy: 
sekretariat Klubu, ul. Kurczaba 25, w godz. 14−19, 

tel. 658 58 72

Dom Kultury „Podgórze”
Klub Osiedlowy Wola Duchacka – Wschód 

ul. Czarnogórska 10 (pawilon, I p.) 
zaprasza w roku szkolnym 2005/2006

dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w zajęciach
✦ nauka gry na instrumentach klawiszowych (pianino, keyboard) ✦ nauka
gry na gitarze (klasycznej, elektrycznej, basowej) ✦ warsztaty gry na bęb−
nach ✦ warsztaty poetyckie ✦ warsztaty dziennikarskie ✦ warsztaty hip−
hopowe ✦ taniec towarzyski ✦ grupa taneczna cheerleaderek ✦ zajęcia
baletowe ✦ zajęcia plastyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych ✦ grupa te−
atralna dziecięca i młodzieżowa ✦ zajęcia ruchowe dla pań ✦ zajęcia śpie−
wu (zespół wokalny „Akolada”) – grupa dziecięca i młodzieżowa ✦ pracow−
nia muzyczna: próby zespołów muzycznych, studio nagrań ✦ grupa kaba−
retowa ✦ Koło Seniora ✦ szkoła fechtunku „Aramis” ✦ współpraca ze
„Wspólnotą Burego Misia” (osoby upośledzone, ich rodziny i wolontariusze) 
Zapraszamy też do współpracy wszystkich artystów amatorów, hobbystów,
kolekcjonerów oraz tych, którzy chcieliby „coś' zrobić, ale nie wiedzą co –
pomożemy! Dla szkół i przedszkoli organizujemy zajęcia z zakresu teatru,
muzyki, psychologii i innych dziedzin oraz zabawy z wodzirejem i klaunem.
Codziennie ogólnodostępne zajęcia świetlicowe: tenis stołowy, piłkarzyki, gry
planszowe i komputerowe

Klub otwarty codziennie w godz. 14−20, w sob. 10−15
Informacje i zapisy w godz. otwarcia oraz tel.: 655 91 77

Krakowianin Marcin Migas zdobył brązowy medal
w walkach na Mistrzostwach Świata w Taekwon-do, które
odbyły się 30 i 31 lipca w Cardiff (Walia). W tej prestiżo-
wej imprezie udział wzięło blisko 1000 posiadaczy czar-
nych pasów z 24 krajów z całego świata. 

Z Polski wystartowała 50-osobowa zawodników, w tym
5 osób z Krakowskiego Centrum Taekwon-do: Mikołaj Ko-
towicz, Maciej Michalik, Marcin Migas i Sebastian Ślęczka
oraz sędzia międzynarodowy Joanna Czub. Wyjazd ekipy
KCT możliwy był dzięki sponsorowi – firmie Azmot. 

Dorobek medalowy Polaków to 2 złote medale i 4 brą-
zowe. Mistrzami Świata zostali: Agnieszka Gryga z Ja-
strzębia Zdroju w rozbiciach siłowych i Krzysztof Wiśniew-
ski z Będzina w walkach kat. do 82 kg. 

Najlepiej z krakowian wypadł Marcin Migas, który zdo-

był brązowy medal w walkach w kategorii do 70 kg. W pół-
finale, po zaciętym pojedynku przegrał z późniejszym try-
umfatorem Mistrzostw Świata, rewelacyjnym Andrew De-
erem z Anglii. Wcześniej stoczył 4 zwycięskie pojedynki.
W tej samej kategorii startował Sebastian Ślęczka, który
doszedł do 3 rundy. 

W kategorii do 64 kg walczył Mikołaj Kotowicz. W trze-
ciej rundzie uległ po dogrywce późniejszemu zwycięzcy tej
kategorii Anglikowi Shawnowi O'Toole'owi. O pechu mo-
że mówić Maciej Michalik – w pierwszej walce w kat. do 82
kg doznał kontuzji, która wyeliminowała go z pozostałych
konkurencji, m.in. rozbić siłowych, gdzie miał największe
szanse na medal. 

Ogólnie impreza stała na niezwykle wysokim poziomie.
W każdej kategorii startowało blisko 100 zawodników.
Pierwszoplanową rolę odegrali Anglicy, którzy zdecydo-
wanie wygrali klasyfikacją medalową. Prawdopodobnie to
oni będą gospodarzem następnych Mistrzostw Świata
w 2006 roku. 

Tekst i zdjęcia: 
z materiałów prasowych KCT

Mistrzostwa Świata z udziałem KCT

Kadra KCT, od lewej: Migas, Michalik, Œlêczka, Kotowicz, 
z trenerami Piotrem Bernatem i Tomaszem Olszewskim.

Takewon−do to koreańska sztuka samoobrony i walki, której ko−
rzenie sięgają VI w n.e. Jest to jeden z najbardziej widowiskowych
i efektywnych systemów, styl bogaty technicznie, którego podstawę
stanowią techniki nożne. 

Krakowskie Centrum Taekwon−do powstało w 1996 r. Prowadzi za−
jęcia sportowe i rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych m.in. na
terenie Kurdwanowa. Treningi tej sztuki walki obejmują elementy tra−
dycyjne, sportowe oraz samoobronę. Zajęcia są bezpieczne i odbywa−
ją się w grupach uwzględniających wiek oraz poziom zaawansowania.

Krakowskie Centrum 
TAEKWON−DO

ogłasza nabór do grup początkujących
Gimnazjum nr 28, ul. Bujaka 15 (Kurdwanów)

dzieci: poniedziałki, środy 16.30 − 17.45
młodzież i dorośli: wtorki, czwartki 19.00 − 20.30

Informacje: tel. 0502 067 081
www.kct.pl, kct.krakow@wp.pl

Praca dla młodych

WARSZTATY DZIENNIKARSKIE
Zapraszamy na warsztaty dziennikarskie

prowadzone przez redaktora „Wiadomości”
Jarosława Kajdańskiego

❑ Dom Kultury SM „Nowy Bieżanów”
we wtorki w godz. 17−18.30.

ul. Aleksandry 11 (pawilon, I p.) tel. 658 56 47
❑ Dom Kultury „Podgórze”

Klub Osiedlowy Wola Duchacka − Wschód
w czwartki w godz. 17−18.30.

ul. Czarnogórska 10 (pawilon I p.), tel. 655 91 77
Zapraszamy młodzież i dorosłych,

także redaktorów gazetek szkolnych w Dzielnicy XI i XII.
Informacje: tel. 654 54 19



● Sygnał od mieszkańca os.
Kurdwanów Nowy, że na wy-
sokości ul. Wyslouchów 13
ktoś bezceremonialnie wyciął
drzewo (na zdjęciu). Rzeczy-
wiście dwie młode lipy były
ozdobą tej okolicy. Zawiado-
miona Straż Miejska przeka-
zała w końcu sprawę policji.
Jak nas poinformował zastęp-
ca komendanta komisariatu
przy ul. Bieżanowskiej Piotr
Morajko, szkodę oszacowano
na 300 zł, ale śledztwo w celu ustalenia sprawcy trwa nadal. 
● Na os. Kozłówek przynosi efekty akcja zazieleniania.
Klomby są zadbane, piękne i estetyczne do tego stopnia,
że w ich okolicy lubią przesiadywać na ławeczkach starsi
mieszkańcy osiedla (poniżej na zdjęciu). 

● Schody schodom nierówne. Na zdjęciach zniszczone
schody przy ul. Na Kozłówce 14, które przypominają ra-
czej tor przeszkód oraz wymienione od podstaw schody
przy ul. Białoruskiej. 

● Przed „Siemachą” na
Kozłówku wykonano azyl
(na zdjęciu), dzięki które-
mu przejście na drugą stro-
nę jezdni jest bezpieczne,
gdyż wymusza zatrzymanie
się pojazdów. 
● Trwa przebudowa i modernizacja naszych lokalnych dróg.
Oby tak dalej! Na zdj. nr 1 odnowiona ul. Trybuny Ludów
(chodnik, zatoczki dla aut, asfaltowa jezdnia); na swoją ko-
lej, parę metrów dalej, czeka dziurawa do cna nawierzchnia
ul. Białoruskiej. Na zdj. nr 2 widać wreszcie oddane do użyt-
ku przelotowe połączenie osiedla przy ul. Podłęskiej zarów-
no z ul. Wielicką, jak i wreszcie z ul. Aleksandry. Na zdj. nr
3 trwa modernizacja ul. Gołaśki. Na zdj. nr 4 to samo odby-
wa się na ul. Dauna. Mamy nadzieję, że to wszystko to nie
są kiełbaski wyborcze naszych lokalnych władz...   

● Wymiana chodników na os. Piaski Nowe przeniosła się
jeszcze wiosną spod bloku przy Łużyckiej 57, także pod
blok nr 51. 
● Wreszcie połatano karkołomny odcinek jezdni na ul.
Jerzmanowskiego, między ul. Teligi a Kurczaba. 
● Natomiast sygnalizujemy niezauważalne gołym okiem,
ale odczuwalne dla auta uskoki w jezdniach: na ul. Klono-
wica przy dojeździe do świateł przy ul. Sławka, na ul. Ce-
chowej na wysokości firmy ogrodniczej p. Gurgula, oraz na
ul. Wlotowej przy skręcie w ul. Na Kozłówce. 

Zamieszczone znaki firmowe są użyte tylko w celach informacyjnych

Każdy Klient zapisujący się do naszej Wypożyczalni, otrzymuje kartę uprawniającą do 40% zniżki 
w lokalach telepizza. Szczegóły oferty w lokalu.
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W skrócie

FOTO Sygnały

WYPOŻYCZALNIA
KASET VIDEO I DVD

hity ✪ klasyka ✪ lektury
KOZŁÓWEK, ul. Spółdzielców 3 (w pawilonie), tel. 425 52 86

Pn. − pt. w godz. 9 − 21, sob. − nd. w godz. 11 − 21
BIEŻANÓW NOWY, ul. Aleksandry 11 (w pawilonie), tel. 658 79 76

Codziennie w godz. 10 − 21
Rezerwacja kaset telefonicznie

Wszystkie nowości! Każdy tytuł w kilku kopiach!

Do wyboru: pizza, dania z grilla itd.
Teraz pizza: w lokalu 40% taniej – w dostawie 20% taniej

Szalona środa! Pizza w dostawie 40% taniej!
Danie obiadowe w lokalu od 10,50 zł

Organizujemy przyjęcia okolicznościowe − do 50 osób.

Zapraszamy codziennie w godz. 12 − 22

PODGÓRZE − tel. 655 60 42
Wola Duchacka, ul. Dauna 73
NOWA HUTA − tel. 648 19 08

Bezpłatna dostawa na telefon na terenie Krakowa

ul. Bieżanowska 8A (przy Wielickiej)

tel./fax: 292 40 54 
kom. 0507 060 925

❑ kuchnie z montażem (MDF, drewno),
AGD do zabudowy

❑ szafy, zestawy komód, stoły, krzesła,
meble tapicerowane, łóżka

Gotowe i na wymiar
MEBLE

Wysoka jakość − rozsądna cena − raty, rabaty

SZKOŁA

os. Kurdwanów Nowy, ul. Wysłouchów 25 g
(pawilony za „Ava Market”)

tel. 654 17 96, kom. 0503 19 73 75
www.szkola−word.com

❖ Grupy 5 − 8 osób
❖ Kursy przygotowawcze: egzaminy 

do gimnazjum, maturalne, Cambridge
ZAPISY: od 1 do 24 września w godz. 16–20

ANGIELSKI, NIEMIECKI, FRANCUSKI
WŁOSKI, HISZPAŃSKI

dla dzieci, młodzieży, dorosłych

WORD
17 lat 

tradycji

Rabaty 5−30%

PODZIĘKOWANIE DLA KARDYNAŁA. 17 września,
o godz. 20, w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiew-
nikach odbędzie się uroczyste pożegnanie i koncert dla
metropolity krakowskiego, ks. kard. Franciszka Machar-
skiego w podzięce za 27 lat pasterskiej posługi. W ramach
koncertu pt. „Gramy Tobie Kardynale” zaprezentowane
zostanie oratorium P. Rubika do słów Zb. Książka „Tu es
Petrus, Ty jesteś Skała”. Kardynał Macharski otrzyma
księgę, do której mieszkańcy Krakowa i Małopolski wpisy-
wali podziękowania i życzenia dla Niego. Organizatorzy
koncertu – władze miasta i Krakowskie Biuro Festiwalowe
– spodziewają się około 5 tys. widzów, ale może być ich
znacznie więcej. Bezpłatne zaproszenia można odbierać
od 5 września w Punktach Informacji Miejskiej, m. in.
w Wieży Ratuszowej, przy ul. Szpitalnej 25, ul. św. Jana
2 i ul. Józefa 7. MPK w dniu koncertu zamierza uruchomić
dodatkowe tramwaje kursujące do Łagiewnik. 
90 LAT. 4 lipca 1915 r. na III Moście (stojącym na miejscu
obecnego mostu Powstańców Śląskich) spotkali się: prezy-
dent Krakowa Juliusz Leo i ostatni burmistrz Podgórza
Franciszek Maryewski. W symbolicznym geście uścisnęli
sobie dłonie. Było to uroczyste dopełnienie procedury ad-
ministracyjnego połączenia Podgórza i Krakowa. Z tej
okazji od brzegu do brzegu Wisły kursował sentymentalny
tramwaj wodny. 
WSPIERANIE TALENTÓW. Julia Kociuban, 13-letnia
utalentowana i nagradzana pianistka, mieszkająca z całą
muzykującą rodziną na Kurdwanowie Starym (przedsta-
wialiśmy ich w „Wiadomościach”) otrzymała stypendium
Twórcze Miasta Krakowa. 
OZŁOCONY STRAŻNIK. Z okazji Dnia Strażnika Miej-
skiego, Złoty Krzyż Zasługi RP otrzymał naczelnik Od-
działu przy ul. Na Kozłówce pan Tadeusz Góralik. 
WSTRZYMANA PRYWATYZACJA. Na skutek protestu
rodziców oraz negatwynej opinii Rady Dzielnicy XI, Wy-
dział Edukacji UMK wycofał się z projektu prywatyzacji
przedszkola przy ul. Przykopy na Woli Duchackiej – Za-
chód. W uzasadnieniu podano, że można prywatyzować
przedszkola tam, gdzie jest ich pod dostatkiem, a nie tam
(jak w Podgórzu), gdzie brakuje miejsc. 

Zmarnowane pieniądze
podatników

We wrześniu przy ul. Okólnej, na terenie należącym do
gminy Kraków, rozpocznie się remont sieci wodociągowej.
I byłby to niewątpliwie powód do zadowolenia mieszkań-
ców os. Na Kozłówce, gdyby nie fakt, że MPWiK w umo-
wie zobowiązało się do wymiany płytek chłodniowych
i krawężnika aż w 92 proc. Tymczasem uchwałą radnych
Dzielnicy XII z ub. r., w lipcu br. został tam położony no-
wy chodnik... Czyżby Zarząd Gospodarki Komunalnej wy-
dał na to zezwolenie, nie wiedząc o zobowiązaniu Wodo-
ciągów? Inwestycja kosztowała przeszło 100 tys. zł. 

Podobna sytuacja zaistniała na ul. Bieżanowskiej.
W ciągu ostatnich sześciu lat wykonano tam remont chod-
ników, na odcinku pomiędzy ulicami Wielicką a Mora-
wiańskiego, na sumę 1,2 mln zł. Tymczasem aktualnie na
ul. Bieżanowskiej zaplanowany jest generalny remont... 

Narzuca się pytanie, czy nasze lokalne władze nie sły-
szały o tzw. koordynacji prac? (ZetŻet)
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