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WIADOMOŚCI
Bieżanów, Kozłówek, Kurdwanów, Łagiewniki, Piaski Nowe i Wielkie, 
Prokocim, Rżąka, Swoszowice, Wola Duchacka Wschód i Zachód
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tradycja od 1995 r.

Życzymy radosnej Wielkanocy! 
Zmartwychwstania tego, co w nas najlepsze!

● Plac Targowy „MANHATTAN”,  Wola Duchacka, 
ul. Białoruska 7, I p., pok. 75, tel. (012) 655 72 45

● os. Oświecenia 22a, tel. (012) 642 65 50, fax: (012) 642 65 51

Z NOWYM ROKIEM
NIŻSZE CENY!!!

Roletka materiałowa
75 zł/szt

W cenie: 
■ Okno z montażem
■ Parapet zewnętrzny
■ Termometr 

do zamówienia*
■ Szyba 1,0RATY 1%

629,−
PARKING STRZEŻONY
c a ł o d o b o w y
os. Kozłówek, ul. Wolska 3 
(róg Wielickiej)
tel. 012 657 13 13, kom. 505 01 77 66
AUTO KOMIS „KRAK−POL”

Odzież młodzieżowa 
damska bielizna � torebki
os. Kurdwanów Nowy, ul. Wysłouchów 25J  

(za „Ava Market”)

„NATALIE” – nowo otwarty

www.przychodniakozlowek.pl

Kontrakt z Narodowym
Funduszem Zdrowia

ZABIEGI REHABILITACYJNE
pełny zakres
tel. 012 655 61 21

PORADNIA OKULISTYCZNA
tel. 012 655 84 23
Zapraszamy osoby powyżej 35 roku 
życia na bezpłatne badania
w kierunku wykrywania jaskry

NZOZ „KOZŁÓWEK” sp. z o.o.
PORADNIE 
SPECJALISTYCZNE
tel. 012 658 35 19

◆ Endokrynologiczna
◆ Neurologiczna
◆ Rehabilitacyjna
◆ Psychologiczna
◆ Psychiatryczna

GABINET USG 
(aparat Siemens G 50, 
doppler, kolor)
tel. 012 650 20 16
◆ badanie naczyń tętniczych i żylnych
◆ badanie stawów
◆ badanie tarczycy i węzłów chłonnych
◆ badanie jamy brzusznej

UL. NA KOZŁÓWCE 29 UL. NOWOSĄDECKA 31

Badania ultrasonograficzne naczyń wykonujemy
nieodpłatnie za skierowaniem z poradni chorób
naczyń. W pozostałych przypadkach odpłatnie,
ceny są konkurencyjne

Wesołych Świąt!

Biskup z Kurdwanowa
W jego biografii jest wiele znamiennych faktów, waż-

nych w historii Polski i Europy, w których czynnie
uczestniczył. Ale jeden z nich jest wyjątkowy, a miano-
wicie to, iż Jakub Kurdwanowski 2 czerwca 1410 r. wy-
głosił w Czerwińsku kazanie do rycerstwa udającego się
pod Grunwald na rozstrzygającą bitwę z Krzyżakami. 

Szczegóły na str. 9

Na Rękawkę!
W dawnych wiekach zaduszki na Kopcu Krakusa

odbywały się w pierwszy dzień wiosny, wzgórze roz-
świetlone było oczyszczającym ogniem, sadzono święte
gaiki, po to by dusze zmarłych, powracające w postaci
ptaków, miały gdzie odpocząć...

W pierwszy wtorek po Wielkanocy odbędzie się tra-
dycyjne święto Rękawki.  Szczegóły na str. 11

Tematem jego foto-
grafii jest m.in. natura.
Interesuje go szczegół,
w tym jego kolor, świa-
tło, nastrój. Umie także
robić witraże. Jego
„małą ojczyzną” jest
przydomowy ogród. 

Na zdjęciu przebi-
śnieg w fotografii
Szymona Nowaka, któ-
rego prace można oglą-
dać na wystawie w Do-
mu Kultury „Podgó-
rze”.

Więcej na str. 11

W marcu mija rok, odkąd do budynków przykościel-
nych parafii pw. Matki Boskiej Dobrej Rady, w Proko-
cimiu przy ul. Prostej, przeniosła swoją siedzibę Archi-
diecezjalna Szkoła Muzyczna. 

Powstała w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia
jako Archidiecezjalne Studium Organistów, kiedy to na
II Soborze Watykańskim zrodziła się idea, aby w każdej
diecezji istniała szkoła kształcąca organistów. Zaistnia-
ła wtedy nowa muzyka liturgiczna, Sobór po raz pierw-
szy w historii zapropagował muzyczną oprawę mszy
świętej w rodzimym języku. Szkoła prowadzona była
przez Kurię i kształciła muzyków na potrzeby kościołów
– mówi obecny dyrektor ASM Wiesław Delimat. – Jed-
nak nie dawała ona żadnych uprawnień państwowych
ani świadectw, absolwenci otrzymywali jedynie zaświad-
czenie o jej ukończeniu wydawane przez Kurię. 

Zmiany nasąpiły w latach osiemdziesiątych, kiedy
sytuacja polityczna zaczęła sprzyjać temu, aby organi-
sta postrzegany był jako normalny świecki zawód, co
wiązało się z pracą na etacie i wynagrodzeniem. Wte-
dy to, w 1986 r. następcą prof. Mariana Machury na
stanowisku kierownika krakowskiej szkoły został
Wiesław Delimat, obecny dyrektor ASM. 

– Zacząłem się zastanawiać, jak można by to stu-
dium zmienić, aby stało się regularną szkołą, pozwa-
lającą pracować w kościele, ale równocześnie dającą
pełne prawa uczniów i uprawnienia zawodowe na po-
ziomie państwowej szkoły średniej i wyższej – mówi
dyrektor. – Podjęliśmy rozmowy z Ministerstwem
Kultury, które zajmuje się wszystkim szkołami arty-
stycznymi...

Cd. na str. 8

WiosnaWiosnaArchidiecezjalna Szkoła Muzyczna
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Zapraszamy codziennie od godz. 12 do 23 (w soboty konieczna rezerwacja)

Tel. 012 654 52 94
www.oberza.pl

ul. Kordiana 19
(za skrzyżowaniem 
ul. Witosa i ul. Łużyckiej, przed stacją paliw Orlen)
Łatwy dojazd, bezpieczny, bezpłatny parking

Oberża Sąsiadów
● Dla sstałych KKlientów ccodzienne, ttanie, ssmaczne, ddomowe 

− ""obiadki SSąsiadki" 

● Dla rrodzin, pprzyjaciół, zzakochanych ii ssamotnych, ffirm, ddelegacji, 
gości zz ddaleka ii bbliska 

● Artystyczne kklimaty, pprzytulne, eeleganckie, ooryginalne wwnętrza 

● Kwitnący oogród zz kkameralnymi aaltanami, sspecjalny pplac zzabaw 
dla ddzieci

● Dla kkażdego wwyjątkowa kkuchnia − uuczta ddla ppodniebienia 
− wwg nnowoczesnych ii nnajzdrowszych rreceptur

Przybywajcie ddo ""Oberży SSąsiadów"!  
Kto uu nnas bbył, tten wwraca pponownie!

Gościnna − llubiana − kkameralna − rreprezentacyjna − aartystyczna − ddomowa

Tradycyjnego smacznego jajka i mokrego śmigusa-dyngusa
życzy

rodzina Ledwosów wraz z personelem
"OBERŻY SĄSIADÓW"

ŁUŻYCKA

WITOSA

NOWOSĄDECKA

ŁUŻYCKA

KO
R

D
IAN

A

OBER¯A

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 
DO NASZEJ WILLI W ZAKOPANEM
wzorowanej na projekcie St. Witkiewicza
"Dom pod Jedlami" (1897 r.) 

- Oryginalny zakopiañski styl
- Spokojna i cicha okolica
- Liczne atrakcje sportowe, turystyczne i rekreacyjne
- Doskona³e miejsce na weekendowy wypoczynek,
o ka¿dej porze roku

- Organizujemy imprezy integracyjne, zielone szko³y
i wycieczki indywidualne

- Wynajem pokoi i ca³ego domu dla grup do 20 osób

Zakopane - Koœcielisko
ul. Sobiczkowa Bór 46. tel. 018 2079 284 

0509 080 744, 0508 733 184
e-mail: willa@oberza.pl, www.willa.oberza.pl 

Bia³oruska w potrzebie
Od red.: Po opublikowaniu listu Czytelnika w sprawie

katastrofalnego stanu ul. Białoruskiej (na odcinku od
ul. Trybuny Ludów do ul. Malborskiej), a następnie wypo-
wiedzi przewodniczącej Dzielnicy XI – otrzymaliśmy ko-
lejne listy. Nie przewidujemy jednak dalszej polemiki, tym
bardziej że poziom niektórych wypowiedzi zaczyna być na-
pastliwy, złośliwy, a przy tym anonimowy, co w niczym nie
poprawia sytuacji. Zastanawia fakt, że emocje ujawniły się
w momencie przejęcia zarządu nad ul. Białoruską przez
Miasto. Potrzeba remontu tego najbardziej zdewastowa-
nego odcinka ul. Białoruskiej jest bezdyskusyjna. Oprócz
wywierania presji poprzez lokalne media (do czego służą
m.in. „Wiadomości”), trzeba równolegle wywierać obywa-
telską i członkowską presję poprzez wnioski i monity do
powołanych do tego instytucji, z Dzielnicą XI, Radą
i Urzędem Miasta oraz Zarządem SM „Podgórze” włącz-
nie. Publikujemy tylko merytoryczne fragmenty z nadesła-
nych listów. 

Chciałbym bar-
dzo podziękować
za opublikowanie
listu, dotyczącego
stanu ul. Białorus-
kiej oraz podjętą
interwencję (...).
Nie negując do-
brych intencji
i chęci poprawy sytuacji ze strony Rady Dzielnicy należy
wskazać, że w zamieszczonej wypowiedzi znalazło się kilka
nieścisłości (...). 

Nie jest prawdą, jakoby ul. Białoruska wykonana była
z płyt betonowych. Owszem posiada ona na większości swej
długości powierzchnię betonową, która powstała poprzez
wylanie betonu (tak, jak ma to miejsce na pobliskich par-
kingach). Dowodem na to są chociażby szczeliny dylatacyj-
ne pozostawione przez jej budowniczych, jak również cha-
rakter pęknięć w nawierzchni ulicy. W związku z tym nie za-
chodzi potrzeba zdejmowania płyt i utwardzania. Warto tu-
taj zauważyć, że podobną nawierzchnię posiadały m.in.
ul.Trybuny Ludów i ul. Estońska, a jednak udało się prze-

prowadzić ich re-
mont w sposób
wręcz wzorcowy,
do maksimum
w y k o r z y s t u j ą c
istniejącą na-
wierzchnię i ogra-
niczając czas
remontu. (...). 
Ul. Białoruska
w żadnym wy-

padku nie służy i nie może służyć do transportu materiałów
budowlanych. Potencjalną możliwość takiego działania
można zaś wykluczyć poprzez ustawienie znaków ograni-
czających dopuszczalną wagę pojazdów. Nasuwa się pyta-
nie, dlaczego w takim razie planuje się remont nawierzchni
na skrzyżowaniu ul. Białoruskiej i Włoskiej, skoro właśnie
tamtędy są przewożone materiały budowlane na prowadzo-
ną budowę? (...) Zupełnie kuriozalny jest apel (...) o prze-
kazywanie części środków z czynszów na potrzeby remontu
ul. Białoruskiej, (...) przy której znajdują się budynki miesz-
kalne i komercyjne pozostające poza zarządem SM „Pod-
górze”. Warto tu przypomnieć, że co miesiąc część podat-
ków od dochodów mieszkańców trafia przecież do kasy
miasta i powinna służyć poprawie warunków ich życia. (...).

Mieszkaniec bloku przy ul. Estońskiej 12
(Proszę o zachowanie mojego nazwiska 

do wiadomości redakcji).
Zdjęcia od autora

Kilkuletnie œmieci
Bardzo proszę o zwrócenie uwagi na to, co dzieje się

wzdłuż ul. Bochenka – bloku nr 69 i dalej wzdłuż ogrodze-
nia szkoły nr 27. Zalegają tam (od kilku lat!) sterty plasti-
kowych butelek i śmieci. Podczas budowy drogi zdjęto me-
talowe ogrodzenie i pozostawiono porozwalane stalowe
podpory ogrodzenia. Zresztą po 2 latach budowy 500 m od-
cinka ul. Bochenka wszędzie pozostawiono resztki kostek
brukowych, gruzu, kręgów betonowych itp. Dziękuję za opi-
sanie powyższej sprawy na łamach „Wiadomości”. Może
ktoś wreszcie zainteresuje się tą sprawą. Pozdrawiam, 

Magda Klempka 

Od redakcji:
Przedstawiamy zdjęcia,

w tym z rejonu łąki między ga-
rażami od strony ul. Bochenka.
Nie powinno stanowić proble-
mu ustalenie wykonawcy tej
drogi i zobowiązanie go do
uprzątnięcia tego terenu. 

Inną sprawą na nowej ul. Bo-
chenka jest coraz bardziej od-
czuwalna potrzeba zamontowa-
nia paru progów zwalniających
dla rozpędzonych kierowców. 

Lokalne Forum ■ Lokalne Forum ■ e-mail: wiadomosci.krakow@wp.pl ■ Lokalne Forum ■ Lokalne Forum

Błąd w bibilografii
W artykule „Kandydaci na patronów”, zamieszczonym

w lutowym wydaniu „Wiadomości”, w części poświęconej
Ryszardowi Kapuścińskiemu, pojawił się istotny błąd w je-
go bibliografii. Autorem książek pt. „Natura z wędzidłem”
oraz „Labirynt nad morzem” jest oczywiście Zbigniew
Herbert. Przepraszamy.

Sprostowanie
W lutowym numerze „Wiadomości”, w artykule

„Pacjenci bez przychodni” błędnie podałam nazwisko pa-
ni Teresy Tabor jako kierowniczki apteki przy ul. Mora-
wiańskiego. Pani Tabor jest właścicielką apteki, natomiast
kierownikiem jest mgr farmacji pani Irena Bałucka. Za
nieścisłość obie Panie serdecznie przepraszam. 

Zofia M. Żmudzka
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@ materiały eksploatacyjne do drukarek (tusze,
tonery, papiery) @ nośniki danych (CD-R, CD-RW
itp.) @ materiały biurowe @ druki akcydensowe
@ pieczątki i wizytówki @ serwis drukarek @
serwis komputerowy @ komputery i akcesoria -
RATY!!!

Zaopatrzenie biur i przedsiębiorstw
Dostawy na telefon, Kraków - GRATIS

os. Piaski Nowe
ul. Łużycka 55

pawilon, I p.
pon. - pt.  10 - 18

tel. 012 650 03 90, fax: 012 650 03 91
kom. 0501 422 272

www.imnet.pl                    e−mail: sklep@imnet.pl

wydruki ●  bindowanie ●   laminowanie ●   xeroTel. 0 510−07−03−81,  012 685−52−23

Działające od 12 lat

Przedszkole RADOŚĆ
serdecznie zaprasza dzieci 

w wieku 2,5 − 6 lat
do 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:

❀ j. angielski ❀ rytmikę ❀ gimnastykę korekcyjną
❀ zajęcia teatralne ❀ plastykę ❀ religię

Możliwość zapisania dziecka na wybrane dni i godziny 
W soboty zapraszamy do bawialni

Przyjmujemy zapisy na rok szkolny 2007/2008

❀ Atrakcyjne zajęcia edukacyjne 
z poszerzonym j. angielskim
w formie zabaw muzyczno−ruchowych

❀ Zapewniamy dzieciom bezpieczeństwo oraz
wesołą zabawę w kącikach zainteresowań

❀ Oferujemy pobyt godzinowy, dzienny
i miesięczny oraz dyżury w soboty

PRZEDSZKOLE PRYWATNE

„BAJKOWO”
Przyjęcia dzieci od 2 do 6 lat

Stary Prokocim, ul. Prosta 35 A
(naprzeciw Kozłówka, obok kościoła)

tel. 012 658 23 91, kom. 515 285 909

Promocja: brak wpisowego!

DODATEK. Zamiast corocznej waloryzacji, w kwietniu będą
wypłacane jednorazowe dodatki do rent i emerytur. Kwotę
w wysokości 420 zł otrzymają osoby, które pobierają świadcze-
nie nie przekraczające 600 zł. Jeśli wysokość świadczeń mieści
się w przedziale 600 – 800 zł, dodatek wyniesie 310 zł, w prze-
dziale 800 – 1000 zł dostaną 180 zł, a do 1200 zł – 140 zł. 
CZASOWE ZMIANY MPK. W połowie marca rozpoczął się
remont torowiska tramwajowego od ul. Kamiennej i pętli
Dworzec Towarowy do pętli Krowodrza Górka, który potrwa
do 10 września br. Jednocześnie, w związku z remontem
przejazdów przez torowiska tramwajowe, zostanie zamknię-
ta dla ruchu ul. Fieldorfa-Nila oraz ul. Pielęgniarek, co po-
trwa ok. 6 tygodni. To spowodowało spore zmiany w organi-
zacji ruchu. Zawieszone zostały linie tramwajowe nr 3, 5, 7,
18, 19 i 34, w ich miejsce uruchomiono czasowe linie tram-
wajowe nr 74, 75 i 79. W związku z zawieszeniem linii 3 zo-
stał zmieniony rozkład jazdy linii czasowej 71: kursy przez
wszystkie dni tygodnia przez cały dzień, w dni powszednie co
10 min. Zostały też zmienione trasy i przystanki autobusów
linii 115, 137, 138, 164, 415, 437, 604 i 610. Szczegóły na roz-
kładach jazdy lub na stronie: www.rozklady.mpk. krakow.pl
AKTYWIZACJA NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Kraków bie-
rze udział w pilotażowym programie finansowanym ze
środków UE pn. „Doradztwo i kariera dla osób niepełno-
sprawnych“. Program ma polegać na aktywizacji zawodo-
wej osób niepełnosprawnych oraz pozyskiwaniu pracodaw-
ców, którym mają być zwrócone koszty zatrudnienia takie-
go pracownika. Informacje: al. Daszyńskiego 22, 
tel. 012 421 32 41. W Polsce pracuje zawodowo tylko 15%
niepełnosprawnych, w krajach UE nawet 80%. 
24-GODZINNE SĄDY. W marcu weszła w życie Ustawa
o sądach 24-godzinnych, która pozwoli na sądzenie spraw-
ców drobnych przestępstw złapanych na gorącym uczynku.
W 1995 r. usunięto z Kodeksu karnego pojęcie przestęp-
stwa o charakterze chuligańskim. Przeciwnicy przywrócenia
sądów doraźnych wyszukują argument o powierzchowności,
a nawet niesprawiedliwości takiego trybu działania wymia-
ru sprawiedliwości. Tymczasem za takim rozwiązaniem
opowiada się aż 85% Polaków, którzy doświadczają opie-
szałości sądów i bezkarności przestępców. Osoba sądzona
w trybie przyspieszonym ma prawo do obrońcy z urzędu lub
na wybór własnego adwokata, a także do złożenia apelacji.
Wyrok nie może być wyższy niż 2 lata. 
LUDOBÓJSTWA. Do tej pory zbrodnie ludobójstwa przy-
pisywano wyłącznie Niemcom nazistowskim, co zostało
usankcjonowane w procesie norymberskim. O innych
zbrodniach przeciw ludzkości świat nie chce pamiętać...
Przykłady: rzeź Ormian przez Turków w czasie I wojny
światowej (1915-17), kiedy wymordowano ok. 1,5 – 2 mln
ludzi; rewolucja Czerwonych Khmerów, którzy w latach
1975-79 pod wodzą Pol-Pota zgładzili 20% ludności Kam-
bodży, czyli 1,5 mln z 7 mln; mord reżimu Saddama Husaj-
na na Kurdach w latach 1987-88 – zginęło ok. 180 tys. lu-
dzi. Za ludobójstwo świat nie chce uznać także zbrodni ka-
tyńskiej, która symbolizuje rozstrzelanie przez Sowietów
w 1940 r. ok. 25,5 tys. Polaków, w tym 15 tys. jeńców wo-
jennych (polskich oficerów). Wstrząsającą zbrodnią była
celowa eksterminacja ludności Ukrainy przez Rosję So-
wiecką w latach 1932-33; Wielki Głód pochłonął od kilku
do kilkunastu mln ludzi zagłodzonych na śmierć lub zesła-
nych na Syberię. Wystawę temu poświęconą można było
oglądać w marcu pod Wawelem, przy kościele św. Idziego.
Polscy eurodeputowani podjęli starania o to, aby Parla-
ment Europejski uznał Wielki Głód za ludobójstwo. Nadal
nie są uznane za ludobójstwo zbrodnie popełnione m.in.
na Kubie, w Wietnamie, Laosie, Korei Północnej, Chinach
oraz w Czeczenii. 

W skrócie

O planach wybudowania Centrum Jana Pawła II
w miejscu tzw. „białych mórz” (wyrobiska po
„Solvayu”) pisaliśmy w „Wiadomościach” w maju
2006 r. Uroczyste rozpoczęcie budowy miało nastąpić
już w kwietniu br., w drugą rocznicę śmierci Papieża. Są
jednak opóźnienia. 

Warunkiem było zakończenie negocjacji i podpisanie
porozumienia między Archidiecezją Krakowską a Gminą
Kraków, gdyż Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miło-
sierdzia nie zgodziło się na przekazanie terenów przy sa-
mym Sanktuarium w Łagiewnikach. W związku z tym za-
szła konieczność wymiany gruntów: Kuria przekaże Gmi-
nie swoje 3 ha pod planowaną (kontrowersyjną, wywal-
czoną przez Miasto) Trasę Łagiewnicką, a Gmina przeka-
że Kurii 6 ha pod budowę Centrum na terenie byłych
Krakowskich Zakładów Sodowych „Solvay”, gdzie Karol
Wojtyła pracował jako robotnik podczas okupacji hitle-
rowskiej. W Wydziale Skarbu UMK trwają wyliczenia wy-
sokości ekwiwalentu, jaki Kuria powinna przekazać Mia-
stu. Na razie wykonano podział geodezyjny terenu. 

Prezesem Centrum jest ks. Jan Kabziński, który pla-
nuje, aby 18 maja br., w dzień urodzin Karola Wojtyły,
poświęcić plac budowy oraz ogłosić międzynarodowy
konkurs na projekt Centrum. Rozstrzygnięcie przewi-
dziano na 16 października br., w rocznicę rozpoczęcia
Pontyfikatu. 

Nazwa Centrum Jana Pawła II – „Nie lękajcie się!“ –
została użyta w nawiązaniu do pamiętnych słów Ojca
Świętego, wypowiedzianych w październiku 1978 r. pod-
czas inauguracji Pontyfikatu: „Nie lękajcie się. Otwórzcie,
na oścież drzwi Chrystusowi! Jego zbawczej władzy otwórz-
cie granice państw, systemów ekonomicznych, systemów po-
litycznych, kierunków cywilizacyjnych. Nie lękajcie się!“. 

Pomysłodawcą budowy Centrum jest były sekretarz
i bliski współpracownik Papieża, a obecnie metropolita
krakowski ks. kard. Stanisław Dziwisz, który chce w ten
sposób „zintegrować wiele spontanicznych inicjatyw upa-
miętniających osobę i dzieło Jan Pawła II“. Fundacja
„Nie lękajcie się“ i Centrum Jana Pawła II mają realizo-
wać Jego testament, czyli jednoczyć ludzi różnych wyznań
i narodowości wokół wspólnego dobra. W statucie zapisa-
no, że głównym zadaniem jest „upowszechnianie i twór-
cze rozwijanie nauczania Jana Pawła II poprzez szeroko
pojętą działalność naukową, edukacyjną i społeczną. Pra-
ce będą się skupiać wokół osób potrzebujących, pielgrzy-
mów, młodzieży oraz środowiska naukowego“. 

W zamierzeniach ma powstać m.in. wielofunkcyjny
Dom Jana Pawła II z: biblioteką i czytelnią, muzeum, ka-
plicą, Instytutem Naukowo-Badawczym oraz salą projek-

cyjną i audiowizualną. Obok powstanie Centrum Konfe-
rencyjno-Rekolekcyjne z aulą na ok. 3 tys. osób. Przewi-
duje się także budowę Centrum Młodzieży, gdzie będą
się odbywały m.in. szkolenia dla wolontariuszy. Oprócz
tego ma powstać wielka baza noclegowa: hotele, hostele,
pensjonaty, pole namiotowe – wszystko z zapleczem ga-
stronomicznym. Wcześniej mówiło się również o budowie
szpitala lub hospicjum, szkoły z internatem, a nawet
obiektów sportowych. Możliwości jest wiele, zobaczymy,
co przedstawią architekci. 

Centrum Jana Pawła II nie ograniczy się tylko do po-
wierzchni 6 ha. Porozumienie z Gminą zakłada, że Mia-
sto opracuje i wykonana plan zagospodarowania swojej
część gruntów „białych mórz“, tak że powstanie – w su-
mie na ponad 20 ha – szereg obiektów uzupełniających
dla Centrum, takich jak parki, amfiteatr itp. Dotyczy to
terenów wzdłuż ul. Herberta, ul. Podmokłej i rzeki Wilgi.
Koncepcja zagospodarowania powstanie w porozumieniu
z Kurią, choć grunty pozostaną własnością Gminy. Nie
można się jednak pozbyć obaw, że do tak atrakcyjnych te-
renów przyklei się pod różnymi postaciami hałaśliwa
i pstrokata działalność komercyjna. 

Dojazd do Centrum, a także do Sanktuarium, gdzie już
corocznie przybywa ok. 2 mln pielgrzymów z całego świa-
ta, ma zapewnić Trasa Łagiewnicka, która w tym miejscu
będzie biegła tunelem; nad nim powstanie park kontem-
placyjny. 

Budowa ma się rozpocząć w 2008 r. i potrwa ok. 5 lat.
Jej koszt to ok. 20 mln euro, ale organizatorzy nie okre-
ślają tego dokładnie, gdyż wszystko jest na razie w fazie
wstępnych projektów. Trwają starania o pozyskanie tych
środków. Centrum ma być budowane ze składek wier-
nych z całego świata, ale trudno wykluczyć pozyskiwanie
ich z innych hojnych źródeł. Na razie Fundacja wystawia
na licytację limuzyny Jana Pawła II. 

Fundacja apeluje do wiernych nie tylko o wsparcie
finansowe, ale też o przekazywanie pamiątek po Janie
Pawle II, takich jak: listy, autografy, zdjęcia itp. Będzie
można je przekazać do muzeum lub ofiarować w depozyt.
Liczy się każdy wkład w dzieło budowy. 

Tekst i foto: (Kaj) 

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

18 maja br. og³oszenie konkursu i poœwiêcenie placu budowy

Centrum Jana Pawła II 
w Łagiewnikach

„Bia³e morza“
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Do udziału w Zimowym Salonie Ar-
tystycznym, MDK im. K. I. Gałczyńskie-
go, mieszczący się przy ul. Beskidzkiej,
zaprosił krakowskich twórców-nauczy-
cieli. Imprezę finałową, która odbyła się
na początku lutego poprzedziły: IV Kra-
kowski Przegląd Twórczości Pedagogów
Plastyki, III Krakowski Przegląd Twór-
czości Artystycznej Pedagogów Muzyki –
„FORTE–PIANO” i Salon Poetycki –
III spotkanie krakowskich nauczycieli-poetów. W sumie
uczestniczyło 29 nauczycieli, którzy na co dzień uczą wielu
przedmiotów (język polski, angielski, sztuka, muzyka, bio-
logia, plastyka, wf.) w krakowskich i podkrakowskich szko-
łach różnego szczebla. 

Uroczystemu finałowi połączonemu z wystawą prac pla-
stycznych, prezentacją poezji i muzycznych dokonań (tych
ostatnich było najmniej) towarzyszyło podsumowanie kon-
kursu poetyckiego i wyników głosowania na Najciekawszą
Osobowość, połączone z wręczeniem pucharu Małopol-
skiego Kuratora Oświaty. 

Jurorzy tegorocznego konkursu poetyckiego postanowi-
li przyznać I miejsce wierszom Marzeny Dąbrowy-Szatko,

polonistce z X LO w Krakowie. A nagro-
dą jest wydanie tomiku poetyckiego. 

Natomiast tytuł Najciekawszej Osobo-
wości i puchar Małopolskiego Kuratora
Oświaty zebrani na imprezie finałowej
drogą głosowania postanowili przyznać
Bożenie Gizie – nauczycielce plastyki
w trzech szkołach: Zespole Szkół Społecz-
nych nr 5 przy ul. Kurczaba (Prokocim),
Gimnazjum nr 27 przy ul. Malborskiej

(Wola Duchacka) i Zespole Szkół Ogólnokształcących
nr 17 przy ul. Fredry (Łagiewniki). 

Laureatka przyznała, że po raz pierwszy odważyła się
uczestniczyć w tym przeglądzie, ale uprawianie sztuki, roz-
wijanie zdolności zarówno plastycznych, jak i literackich
jest jej nieobce od lat. W wolnym czasie stara się realizo-
wać jako malarka, rzeźbiarka i poetka. Wyróżniona na-
uczycielka przyznała, że bardzo lubi uczyć plastyki i dzieci,
i gimnazjalną młodzież. I właśnie w tym pozytywnym na-
stawieniu do swojej zawodowej pracy oraz w rozwijaniu
różnorodnych pasji widzi sposób na zainteresowanie swo-
ich podopiecznych plastyką. 

Tekst i foto: MARIA FORTUNA-SUDOR

Kolejowy Klub Sportowy „Proko-
cim” obchodził w ub. r. jubileusz 85-
lecia. Najstarszym działaczem i tre-
nerem klubu jest Ryszard Rybak,
obecnie mieszkaniec Bieżanowa No-
wego, obchodzący też swój prywatny
jubileusz. 

Z KKS „Prokocim” związany jest
bowiem od 1952 r., czyli już 55 lat.

Mieszkał wtedy przy ul. Morawiańskiego, blisko starego
stadionu przy ul. Bieżanowskiej, trudno więc było, jako kil-
kunastoletniemu chłopakowi, tam nie trafić. – Przeszedłem
w klubie wszystkie szczeble: zawodnika, trenera, działacza
– wspomina pan Ryszard. –
Najpierw grałem w drużynie
trampkarzy, potem juniorów,
wreszcie seniorów. Byłem
obrońcą i pomocnikiem, gra-
liśmy wtedy w III lidze, jed-
nym z naszych trenerów był
Henryk Bobula, były piłkarz
I-ligowej wówczas Cracovii,
reprezentant Polski. Był dla
mnie wielkim autorytetem,
jego wskazówki nieraz wyko-
rzystywałem w mojej później-
szej pracy trenerskiej. Nieste-
ty, sam nie zrobiłem wielkiej
kariery piłkarskiej, nękały mnie częste kontuzje, dlatego
dość wcześnie musiałem złożyć buty na kołku. 

Z końcem lat 60. Ryszard Rybak zakończył występy na
boisku, został wtedy kierownikiem drużyny i tę funkcję spra-
wował przez 20 lat. O „Prokocimiu”, jego zawodnikach, tre-
nerach, wszelkich sukcesach, kłopotach i porażkach – wie
wszystko. W każdej chwili potrafi z pamięci przytoczyć
wszelkie fakty i wydarzenia... – W latach 60. nasz klub liczył
się bardzo na arenie piłkarskiej, w sezonie 1953/4 drużyna
seniorów zdobyła mistrzostwo III ligi, zabrakło dosłownie
jednej bramki do awansu do II ligi. Gdy byłem kierowni-
kiem drużyny seniorskiej, w latach 70., awansowaliśmy do
Pucharu Polski. Gościliśmy wtedy na naszym boisku słynne-
go Górnika Zabrze, z Jerzym Gorgoniem... – wspomina pan
Ryszard. – Zawodnicy Górnika przyjechali do nas bardzo
wyluzowani, pewni siebie. Pamiętam, jak Gorgoń powie-
dział wtedy do mnie, tak po śląsku: „panie kierowniku, ta
czarnej kawy by my się napili...“. Ze zdumieniem patrzyłem,
jak oni przy tej kawie wyjęli karty i zaczęli grać w pokera –
śmieje się pan Ryszard. – Tak, jakby ten mecz nie był dla
nich wcale ważny. Jednak nasi zawodnicy stawili im dzielnie
czoła i przegraliśmy honorowo 5:2. 

Padł wtedy rekord publiczności, na nowym boisku
w parku Jerzmanowskich zgromadziło się około 6 tys. wi-
dzów... 

Dzisiaj KKS „Prokocim“ liczy ponad 150 zawodników,
grających w drużynie seniorów, walczących w klasie A;
drużynie juniorów – I miejsce w II lidze w regionie; junio-
rów młodszych – I liga; drużynach trampkarzy starszych
i trampkarzy młodszych – obie w II lidze. Pan Ryszard zaj-
muje się szkoleniem najmłodszych zawodników: żaków
i trampkarzy najmłodszych, w sumie około 50 chłopców. 

– Nie ukrywam, że jesteśmy kuźnią talentów – mówi pan
Ryszard. – Moi wychowankowie grają w krakowskich klu-
bach: Wiśle, Cracovii, Garbarni. 

Podopieczni Ryszarda Rybaka rekrutują się z uczniów
szkół podstawowych Prokocimia, Bieżanowa, Kozłówka.
Dla tych wszystkich chłopców gra w klubie jest poniekąd
sposobem na godziwe życie, piłka uratowała ich niejedno-
krotnie przed alkoholem, narkotykami, przed tym wszyst-
kim, co niesie za sobą życie w wielkich blokowiskach. Klub
sprawia, że nie tylko mają gdzie spędzać wolny czas, ale
także wychowuje ich, uczy dobrych obyczajów, pozwala
rozładować emocje. Dzięki temu są wspólnotą, nieważne
czy kibicują Cracovii czy Wiśle; zamiast awantur i eksce-

sów jest przyjaźń. 
– Do dzieci należy mieć

podejście – twierdzi pan Ry-
szard. – Kiedy trzeba pogła-
skać, to ich głaszczę, kiedy
trzeba strofować, otrzymują
ode mnie reprymendę. Ale
mam z nimi dobry kontakt,
wspólny język. Interesuję
się też ich życiem poza bo-
iskiem, rozmawiam z ich ro-
dzicami, którzy bardzo
mnie wspierają, z nauczy-
cielami, sprawdzam ich po-
stępy w szkole. Uważam, że

nauka to najważniejsza sprawa, potem dopiero jest miej-
sce na sport. 

Trenerzy „Prokocimia“ mają dobrą rękę do wychowania
młodzieży. I chociaż to rodzice są głównymi sponsorami –
kupują stroje, buty, niejednokrotnie nawet piłkę, to klub
pomaga chłopcom z najbiedniejszych rodzin. Pomaga, bo
warto, młodzież osiąga bowiem najlepsze wyniki sportowe,
nieraz inne kluby biją się o prokocimskich zawodników. 

Ale „Prokocim“ ma poważny problem, może utracić
główne boisko w parku. Toczy się o nie spór własnościowy
z zakonem augustianów. – Jesteśmy jednak dobrej myśli –
mówi pan Ryszard. – Dzięki działaniom członka naszego za-
rządu, mecenasa Andrzeja Tarnawskiego, czwarta rozprawa
przed sądem zakończyła się naszym sukcesem. Mamy na-
dzieję, że uda nam się porozumieć z drugą stroną, dla dobra
młodzieży i dalszego rozwoju futbolu w naszej okolicy. 

W ubiegłym roku młodzież „Prokocimia“ wywalczyła
kilka pięknych sukcesów. Grupa żaków awansowała do
ekstraklasy, awansowali także trampkarze najmłodsi, do
I ligi przeszła też drużyna trampkarzy młodszych i star-
szych. Wysoką, czwartą pozycję zajęli w rozgrywkach I ligi
juniorzy młodsi, starsi zaś byli w czołówce II-ligowych
zmagań. Było więc czym się pochwalić na gali jubileuszo-
wej, podczas której trener Ryszard Rybak otrzymał złoty
medal za zasługi dla rozwoju sportu. A w czasie swej życio-
wej przygody z piłką został wyróżniony Złotą Odznaką
PZPN, Złotą Odznaką KOZPN, działa też w Radzie Se-
niorów MZPN. 

Nasza redakcja przyłącza się 
do jubileuszowych gratulacji! 

MAŁGORZATA BOGERT
Zdjęcia: archiwum KKS „Prokocim“

● Czytelnik ze Starego Prokocimia zwraca uwagę na to, że
nie przynoszą efektu jego sygnały (m.in. w Straży Miej-
skiej i Wydziale Gospodarki Komunalnej) nt. opuszczone-
go i zdewastowanego budynku MPK po starej poczekalni
na pętli tramwajowej przy ul. Wielickiej. To miejsce, gdzie
spotyka się lokalna chuliganeria, niekiedy stamtąd padają
kamienie na przejeżdżające tramwaje. 

● Czytelniczka z Woli Duchackiej
zaprosiła nas do sfotografowania
ul. Sułkowskiego, łączącej ul. Ma-
cedońską z ul. Malborską. Na zdję-
ciu widać sterty śmieci. To droga,
którą przechodzą głównie pasaże-
rowie do przystanku autobusowe-
go, więc pewnie i oni się do tego
przyczyniają. Może gdyby ustawić
kosze na śmieci, to byłby powód,

aby je zapełniać; może byłby także powód, aby je regular-
nie opróżniać... 
Takich jak to miejsc jest
w naszej okolicy bez liku.
Na zdjęciu przedstawia-
my inny przykład: opusz-
czona altana ogrodowa
tuż przy ul. Jerzmanow-
skiego, od strony ul. Bie-
żanowskiej. Czy sprząta-
nie u nas musi być zawsze okazjonalne, jak sprzątanie wio-
senne, jesienne lub połączone z akcją na pokaz typu
„Sprzątanie świata”, gdzie wyręczamy się dziećmi i mło-
dzieżą, sami nie dając dobrego przykładu? 
● Na nowo wyasfaltowanej ul. Czarnogórskiej na pewno
przydałyby się progi zwalniające, bo łatwo się rozpędzić,
co wielu kierowców czyni, nie przejmując się bezpieczeń-
stwem przechodniów. 

● Małe rondko przy
wjeździe do Swoszowic
od strony ul. Myślenic-
kiej zostało wykonane,
a może i zaprojektowa-
ne – bez głowy! Niekie-
dy trzeba by stanąć na
dachu auta, aby dostrzec
nadjeżdżające z naprze-

ciwka inne pojazdy. Widok zasłania malowniczy kopczyk. 
● Przybywa aut, przybywa też parkingów. Notujemy nowe
parkingi na wyjątkowo zatłoczo-
nym pod tym względem os. Kur-
dwanów Nowy: przy ul. Wysło-
uchów 40 i ul. Bojki 5. 

● Pomiędzy dwa pełnowymiarowe garaże na os. Piaski
Nowe wtulił się garaż...
niekonwencjonalny.
„Małe może być pięk-
ne”, ale czy także od
wewnątrz? 
● Ostatnio rekordowa
kumulacja w Dużym
Lotku – do wygrania 20
mln zł – zelektryzowała

nałogowych i przypadkowych graczy. Przy placu handlo-
wym przy ul. Beskidzkiej być może jakiś rozczarowany
gracz pokazał na banerze swój stosunek do zabawy w lote-
rię i tzw. kumulacji. 

SS yy gg nn aa łł yy
Ryszard Rybak: 55 lat pracy w KKS „Prokocim”

Dumą – wychowankowie

Przegląd twórczości krakowskich pedagogów

Bo¿ena Giza
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Zdrowych ii spokojnych
Świąt WWielkanocnych

Mieszkańcom
SM „„Kurdwanów NNowy” 

w Krakowie

życzą
Rada NNadzorcza, 

Zarząd
oraz PPracownicy 

Spółdzielni

Radosnych i rodzinnych

Świąt Wielkiej Nocy

życzą Mieszkańcom

Rada Nadzorcza, Zarząd
oraz Pracownicy SM „Nowy Bieżanów”

Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy
PT. Mieszkańcom Nowego Prokocimia

życzenia dostatku, zdrowia i pogody ducha
oraz tradycyjnego Wesołego Alleluja!

Rada Nadzorcza, Zarząd
oraz Pracownicy SM „Nowy Prokocim”

„Wiadomości” od zarania są medialnym akuszerem idei
powstania basenu na Kurdwanowie, a ostatnio także base-
nu po drugiej stronie ul. Wielickiej – w Prokocimiu. Gdy
ten pierwszy – po wielu przejściach – jest już w budowie,
ten drugi na razie tworzy się na urzędniczych biurkach. 

Chemobudowa buduje 
BASEN NA KURDWANOWIE

15 stycznia br. o godzinie 7 rano wbito pierwszą łopatę
na budowie basenu przy ul. Wysłouchów 34. Nie towarzy-
szyły temu fanfary Zarządu Miasta, ponieważ kampanię
wyborczą do samorządu mamy już na szczęście za sobą.
Banery co prawda nadal zapewniają nas o tym, że basen
jest inicjatywą prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego
– podczas gdy inicjatorem tej idei była już w 1993 r. spo-
łeczność Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy”
– ale to chyba nie oznacza, że najnowocześniejszy obiekt
sportowo-rekreacyjny na terenie zaniedbanego Podgórza
będzie nosił imię Pana Prezydenta? 

Przypomnijmy, że inwestorem budowy jest obecnie Kra-
kowski Zarząd Komunalny, które przejął ją od KS „Grze-
górzecki”. Przetarg na wykonanie projektu wygrała w koń-
cu Chemobudowa Kraków, a w budżecie miasta przezna-
czono na ten cel – pełne i nie kwestionowane – 14 mln zł.
Po 14 latach starań i bojów basen na Kurdwanowie wresz-
cie powstaje! 

Na terenie, zagospodarowanym z dużym sukcesem
przez Strefę Fit w ramach KS „Grzegórzecki” (m.in. bo-
iska, korty tenisowe oraz „balon”), pojawiła się ekipa bu-
dowlana. Pojawiła się ze sporym opóźnieniem, ale – jak
nas zapewnił rzecznik prasowy Krakowskiego Zarządu
Komunalnego Jacek Bartlewicz – opóźnienie to zostanie
nadrobione i basen będzie oddany na czas, czyli do 30 paź-
dziernika 2007 r., kiedy to zaplanowano uroczyste jego
otwarcie. 

Budowę zainaugurowała jedna koparka, pogłębiając ist-
niejący (historyczny już) wykop, wywrotki wywoziły wybraną

ziemię, z drugiej strony pracowała paroosobowa ekipa ro-
botników. Na tyle skutecznie, że 23 stycznia przerwano ka-
bel elektryczny, co spowodowało poważną awarię sieci. Na
terenie budowy nie było kierownika, trzeba było wzywać –
oprócz pogotowia energetycznego – także inspektora nad-
zoru budowlanego, gdyż istniała obawa, że wykonawca nie
ma planów podziemnej sieci medialnej (prąd, gaz), a balon
niebezpiecznie „opadnie z gazu”. Alarmować i wydzwaniać
w tej sprawie nie mogli pracownicy Strefy Fit, gdyż przerwa-
ny został także kabel telefoniczny; wykorzystano łączność
z Biura Dzielnicy XI. Robotnicy byli zupełnie bezradni. 

Poproszony o komentarz rzecznik KZK powiedział nam,
że inwestor wie o całej sprawie, ale przeciwdziałanie takim
zdarzeniom należy tylko i wyłącznie do wykonawcy. – Prze-
kazaliśmy Chemobudowie plan budowy i całą dokumenta-
cję. Niestety, często zdarza się, że plany podziemne, zwłasz-
cza w kwestii mediów, są niedokładne. Nie zmienia to fak-
tu, że wykonawca zobligowany jest zapewnić sobie pogoto-
wie techniczne, w tym wypadku elektryczne – wyjaśnił nam
Jacek Bartlewicz. Mamy nadzieję, że dalsze prace będą
prowadzone bardziej rozważnie i będą mniej stresujące dla
mieszkańców i innych użytkowników tego terenu. 

Obecnie cechą charakterystyczną budowy basenu przy
ul. Wysłouchów jest olbrzymi, z daleka widoczny dźwig.
A dla zainteresowanych, którzy podejdą bliżej – uzbroje-
nie i wylewka pod solidny fundament. 

Wydzia³ Spraw Spo³ecznych UMK planuje
BASEN W PROKOCIMIU

Basen w Prokocimiu jako inwestycja miejska poddany
jest planowaniom, szacunkom i ekspertyzom w Wydziale
Spraw Społecznych UMK. Obiekt ma powstać przy ul.
Kurczaba 25, na działkach między pawilonem Spółdzielni
Mieszkaniowej „Nowy Prokocim” a Szkołą Podstawową
nr 117 i blokami mieszkalnymi. Jest to w znacznej części
teren gminny, ale okazało się, że nie do końca. Jak nas po-
informował Antoni Malik, specjalista ds. inwestycji sporto-
wych i zamówień publicznych w Wydziale Spraw Społecz-
nych, Gmina musi w najbliższym czasie pozyskać dwie do-
datkowe działki (jedną większą, drugą mniejszą) od Colle-
gium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, który ma
prawo ich wieczystego użytkowania. Prezydent miasta już
wystąpił do Rektora UJ w tej sprawie. Nawet pomiędzy tak
szacownymi stronami spór będzie się toczył o pieniądze,
czyli o cenę tych działek. Negocjacje będzie prowadził Wy-
dział Skarbu UMK, być może uda się wymienić te działki
na zasadach wzajemności, co jest ostatnio praktykowane. 

Jeszcze w tym roku Wydział Spraw Społecznych ma
wystąpić o WZiZT (Warunki Zabudowy i Zagospodaro-
wania Terenu), a następnie o pozwolenie na budowę. Tak
więc na pewno 2007 r. będzie poświęcony wyłącznie na
przygotowanie tej inwestycji. Dobrze byłoby, aby samo-

rządowcy z tego rejonu wraz z radnymi miasta monitoro-
wali tę sprawę i o niej gdzie trzeba przypominali. Ważne
jest także to, aby bez wyjątku wszyscy samorządowcy Pod-
górza utworzyli silne i skuteczne lobby do zabiegania
o środki finansowe i realizację takich, wspólnych i nie-
zbędnych tutaj inwestycji. 

Co do dalszych losów basenu w Prokocimiu Antoni
Malik nie jest już takim optymistą, podkreśla, że budżet na
2008 r. jest bardzo napięty z powodu organizowania i fi-
nansowania przez Miasto wielu sportowych, reprezenta-
cyjnych i kosztownych imprez. – Ale w 2009 r. są już lepsze
perspektywy – pociesza. 

Kto będzie wykonywał tę inwestycję? – Sondażowe i pi-
lotażowe efekty można będzie zobaczyć na basenie przy
ul. Bulwarowej – zaprasza pan Malik. – W pierwszych
dniach maja będzie tam otwarty basen, zmodernizowany
nowoczesną technologią stali nierdzewnej, która zastępu-
je przestarzałe flizy i płytki. Takie baseny wykonuje au-
striacka firma Berndorf, o 50-letniej tradycji – przekonu-
je pan Malik. – Firma ta wykonuje już takie baseny  w Ko-
szalinie i Rudzie Śląskiej. Berndorf wchodzi w skład kon-
sorcjum Bader-Bau, w którym pracują m.in. niemieccy
projektanci, a którego podstawę stanowi bank austriacki.
Tak więc wyspecjalizowane konsorcjum wykonuje baseny
„pod klucz”. 

W Krakowie ma być do tego wykorzystany program pn.
partnerstwo prywatno-publiczne, polegający na tym, że ca-
łość jest finansowana przez wykonawcę, a następnie przez
okres 15 – 20 lat Gmina – poprzez zawiązaną spółkę celową
– będzie spłacała tę inwestycję z uzyskiwanych dochodów.
Ciekawe, czy to się sprawdzi w praktyce, bo chyba w polity-
ce społecznej Urzędu Miasta powinno też chodzić o to, aby
taki basen był osiągalny cenowo dla każdego mieszkańca,
a szczególnie dla młodzieży? Pan Malik potwierdza, że ba-
sen będzie odpłatny, ale przypomina o akcjach gminnych ty-
pu „Lato -” czy „Zima w Mieście”, które otwierają dla dzie-
ci i młodzieży wiele krakowskich obiektów. 

Według Antoniego Malika, basen przy ul. Kurczaba –
wykonany w technologii stali nierdzewnej – będzie oczywi-
ście kryty, ma się składać z 3 niecek, w tym sportowej
o długości 25 m, rekreacyjnej oraz ze zjeżdżalni. Szacunko-
wy koszt to ok. 10 mln zł. 

Ale do tego droga jeszcze daleka. 
Tekst i zdjęcia: 

JAROSŁAW KAJDAŃSKI

Baseny: budowane i planowane
Kto by nie lubi³ moczyæ siê w wodzie, taplaæ, brodziæ, czy wreszcie p³ywaæ? To najlepsza zabawa i rekre-
acja. Dlatego ka¿dy d¹¿y do tego, aby mieæ swój basen: nie tylko bogacze, ale równie¿ lokalna spo³ecz-
noœæ. To atawizm (prenatalna i ewolucyjna têsknota cz³owieka do œrodowiska wodnego), to tak¿e œwia-
dectwo komfortu i standardu cywilizacyjnego. 

Pierwsze dni budowy basenu na Kurdwanowie.

Teren pod basen przy ul. Kurczaba 
– miêdzy SM „Nowy Prokocim” a SP nr 117.
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CC II TTOO−−TTEESSTT
Pracownia Analiz Lekarskich
os. Piaski Nowe, ul. Łużycka 55

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

Pon. − pt. w godz. 13 − 19
os. Kozłówek, ul. Spółdzielców 3, pawilon I piętro

tel. 012 425 51 79

Zacznij z nami wiosnę!!!
NOWOŚCI: ● Trwała na rzęsy. 

●  Prostowanie chemiczne włosów − już od 150 zł
Tipsy, zdobienie pod żelem (3D), zabiegi parafinowe na dłonie

manicure, pedicure, przekłuwanie uszu i nosa, makijaże ślubne
SOLARIUM Promocja wiosenna − 80 gr za 1 min. NOWE LAMPY!!!

Marzeny Repelewicz

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

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

Gabinet Kosmetyczny 

„OD−NOVA”
ul. Nowos¹decka 31

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

SOLARIUM TURBO − UVE S−CLASS
BRYZA, KLIMATYZACJA

Kompleksowe leczenie schorzeñ krêgos³upa, 
stanów po urazach i kontuzjach

✦ FIZYKOTERAPIA - PPE£NY ZZAKRES
✦ Masa¿ leczniczy i relaksacyjny
✦ Gimnastyka lecznicza i rekreacyjna

(w ró¿nych grupach wiekowych – równie¿ seniorzy)
✦ NOWOŒÆ! Gimnastyka zz eelementami ttañca 

dla ddoros³ych ii ddla ddzieci
Zapewniamy mmi³¹, kkameraln¹ aatmosferê. ZZapraszamy rrównie¿ ddzieci 

z wwadami ppostawy, oosoby nniepe³nosprawne ii kkobiety ww cci¹¿y.
Ni¿sze cceny ww ggodz. pprzedpo³udniowych

www.fizykoterapia-bbutterfly.pl

GABINET REHABILITACJI

"Butterfly"

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

profesjonalizm - doœwiadczenie - 17 lat tradycji

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

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

NOWY ADRES:

ZABIEGI WYSZCZUPLAJĄCE
❖ AGYPTOS
❖ PARAFANGO
❖ ELEKTROTERAPIA

NEODERMA − ZABIEG GŁĘBOKO ZŁUSZCZAJĄCY
− efekt po jednym zabiegu! Szybka, głęboka regeneracja skóry,
leczenie trądziku, likwidacja przebarwień, wygładzenie zmarszczek
PEELING KAWITACYJNY
− bezbolesny zabieg oczyszczający ultradźwiękami
Depilacja, henna, manicure, pedicure, zdobienie paznokci,
tipsy, makijaże okolicznościowe

Pogodnych Świąt!
życzy

Joanna Ciotek – kosmetolog

NZOZ „Spółka lekarska na Kozłówce”
ul. Na Kozłówce 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

Bezpłatne badania w ramach profilaktyki 
chorób układu krążenia (35−55 lat)

zasłony, rolety, firany,
karnisze, narzuty, poduszki,

pościel, ręczniki, obrusy,
serwetki, upominki

DEKOROWANIE TKANIN¥

OKNO ❍ ŁÓŻKO ❍ STÓŁ

Stoisko firmowe: ul. Stradomska 25
Wola Duchacka, ul. Bia³oruska 10B 

(obok apteki) 
tel. 012 425 55 34, www.joters.pl

Serdecznie zapraszamy!

OPTYK
pełny zakres szkieł okularowych,
bezpieczne okulary dla dzieci, 
lekkie soczewki plastikowe
bezpłatne komputerowe badanie wzroku
Od pon. do pt. w godz. 9−18, tel. 0501 718 154
NOWY ADRES: ul. Nowosądecka 31 

(obok przychodni okulistycznej)
Wykonujemy okulary na receptę z refundacją

Specjalny RABAT

10%

www.zalmax.pl

ŻALUZJE
PIONOWE * POZIOME * ROLETKI TEKSTYLNE

Produkcja * Montaż * Serwis
Kraków, ul. Szczęśliwa 10, tel. 012 655 74 74

Wesołych
Świąt!

Zdrowych 
i pogodnych

świąt
Wielkanocnych!

Zdrowych i pogodnych
Świąt!

ALERGIE
pokarmy, pyłki, sierści

bezbolesne, komputerowe
testy i odczulania

Najnowocześniejszy, najskuteczniejszy w Krakowie BIOREZONANS
Przychodnie: Wola Duchacka, ul. Białoruska 15, NH, os. Na Skarpie 27

(obok Szp. Żeromskiego). Rejestracja tel.: 0609 805 797
www.biomax.krakow.pl

RZUĆ PALENIE!
JEDNYM ZABIEGIEM! 6 wersji!
Terapie: otyłość, trądzik, astma, autyzm, ADHD, SM, zgaga, 
choroby żołądka i jelit, tarczyca, nerwica, depresja, miażdżyca,
zaburzenia rytmu serca, reumatyzm, terapie p/bólowe i inne

Aparat obsługuje lekarz (atest ISO9002)

zniżki
do 40% 

GABINETY
OKULISTYCZNY
◆ komputerowe
badanie wzroku
UROLOGICZNY
◆ badanie USG
Rejestracja tel.
012 681 30 65 
w godz. 9 − 15
012 422 45 65 
w godz. 15 − 20

u
l.
 
T
a
r
g
o
w

a
 
5

(
p
r
z
y
 p

l.
 B

o
h
a
te

r
ó
w

 G
e
tt

a
)

RVG



WIADOMOŚCI 7Nr 3    Marzec 2007

CENTRALA: 32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2 
tel. 012 278 14 66, 012 278 13 95, fax: 012 278 43 95, 012 278 17 50 

e-mail: info@bs-wieliczka.com.pl; www.bs-wieliczka.com.pl

✦ Oddział w Krakowie
ul. Wysłouchów 4 (przy ul. Halszki)
tel. 012 654 56 16, 012 654 84 55, 
fax: 012 654 87 01

BANKOMAT czynny całą dobę!

✦ Filia w Krakowie
ul. Wodna 2 (przy ul. Wielickiej)
tel.  012 655 23 68, 012 655 00 42, 
fax: 012 655 00 49

Restauracja
CZARDASZ

➦ wesela, 
chrzciny, 
komunie 
i inne imprezy 
okolicznościowe

➦ obiady abonamentowe

Kozłówek, ul. Wolska 2 (wjazd od Wielickiej)
Informacje i rezerwacja: tel. 012 657 62 13

Smaczna kuchnia 
polsko−węgierska!

Tu można dobrze zjeść!
Przystępne ceny! 
Zapraszamy!

Kurdwanów, ul. Cechowa 36

Tel. 012 654 05 48

TŁUMIKI, KATALIZATORY, 
HAMULCE, ZAWIESZENIA
sprzedaż − montaż − serwis

ASTRO Auto−Serwis
Części oryginalne 

oraz tanie zamienniki
Elektromechanika, 

naprawy powypadkowe
Doświadczenie, ceny konkurencyjne

Wesołego
Alleluja!

Wesołych Świąt!

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

Radosnych œwi¹t
Wielkanocnych

¿yczy PT. Klientom
Miros³aw Kwiecieñ

Zak³ad 
Wulkanizacyjny

ul. CCechowa 882
Pn.-Pt. 15-20, sob. 9-17

Niedz. 10-14

tel. 0012 6654 557 226
kom. 5506 2271 7784

dr Jolanta Skubis
Gabinet Stomatologiczny

dr Maciej Skubis
Gabinet Neurologiczny

Wola Duchacka
ul. Pierackiego 11

(dojazd od ul. Malborskiej)

tel. 012 425 52 62

Weso³ego Alleluja,
pogody ducha,
du¿o zdrowego 

uœmiechu na co dzieñ!
¿yczy PT. Pacjentom

● nowy sprzêt
● naprawa
● czêœci

zamienne
● serwis

gwarancyjny

AGD

Koz³ówek, 
ul. Spó³dzielców 3

pawilon I piêtro
tel. 012 6−555−444

e−mail: pieterko@interia.pl
www.agd.kozlowek.pl

ul. Nowosądecka 78
(przed przychodnią na Białoruskiej)

tel. 012 265 23 60, kom. 0602 32 18 10
e-mail: bel_meb@op.pl, www.bel-meb.pl

Naszym obecnym i przyszłym PT. Klientom
składamy życzenia Wesołych Świąt!

SZAFY
WNĘTRZA

GARDEROBY

Zapraszamy do nowego lokalu przy ul. Podłęskiej 
(wjazd od ul. Wielickiej)

APTEKA „GAMA”
ul. Morawiañskiego 2 (przy Bie¿anowskiej)

tel. 012 657 99 64
APTEKA „SIMPLEX”

ul. Szara 26 (przy ul. Prostej)
tel. 012 658 80 13

• Leki za grosz
• Mo¿liwoœæ zap³aty kart¹
• Apteczki dla firm

• Fachowe porady
• Promocje i nagrody - rabaty
• Mi³a i ¿yczliwa obs³uga

Wszystkim 
naszym PT. Klientom
sk³adamy ¿yczenia

zdrowych 
i radosnych 

œwi¹t
Wielkanocnych!

Zapraszamy: pn.−pt. 9−19, sob. 9−14

BANK SPÓŁDZIELCZY
w Wieliczce 

Zapraszamy do korzystania 
z naszych konkurencyjnych usług!

NOWOCZESNE KONTO OSOBISTE
BEZ OPŁAT

za otwarcie rachunku, prowadzenie, przelewy oraz wpłaty i wypłaty

DODATKOWE USŁUGI DO RACHUNKÓW:

● Międzynarodowa karta płatnicza VISA ELECTRON

● Sieć BANKOMATÓW bez prowizji

● KREDYT w rachunku na dogodnych warunkach

● Obsługa konta przez INTERNET − „eBSW”

● SMS Banking, tanie PRZELEWY ZA GRANICĘ
Wesołych i pogodnych 
świąt Wielkanocnych

życzą
Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy

Banku Spółdzielczego w Wieliczce
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BINDOWANIE 
w twardej oprawie
PIECZ¥TKI
WIZYTÓWKI
LAMINOWANIE
DORABIANIE KLUCZY

A-4➔A-0

KOLOR

os. Kurdwanów Nowy, ul. Witosa 39(koło poczty), tel. 0502 34 86 84

BIURO RACHUNKOWE
(świadectwo kwalifikacyjne wydane przez Ministerstwo Finansów)

Czynne: pon. − pt. w godz. 14 − 18, sob. 10 − 14
Kurdwanów Nowy, ul. Halszki 1 (wieżowiec)

tel. 012 654 32 63, www.infomm.prv.pl, e−mail: infomm@op.pl

pełny zakres usług dla firm i osób fizycznych
WNIOSKI O ZWROT VAT 

OD MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Ogłoszenia drobne bezpłatne
❑ Poszukujemy opiekunki do dziecka −

608 046 278
❑ Poszukuję opiekunki do dziecka na

pełny etat − 691 43 30 21
❑ Zatrudnię nianię na pełny etat 

− 507 699 053
❑ Pracująca matka z dzieckiem w wieku

szkolnym poszukuje do wynajęcia
niedużego, niedrogiego mieszkania
(może być nieumeblowane) 
− 603 95 22 17

❑ Małżeństwo z dzieckiem poszukuje
taniego mieszkania do wynajęcia lub
domu w okolicy − 603 577 742

❑ Sympatyczne, spokojne małżeństwo
poszukuje 1−pokojowego, niedrogiego,
umeblowanego mieszkania do
wynajęcia − 665 736 094

❑ Sprzedam tanio wersalkę w b. dobrym
stanie, oddam za darmo działającą
lodówkę Polar oraz kolorowy
telewizor − 012 657 19 71

❑ Garaż blaszak, os. Kozłówek, do
sprzedania lub wynajęcia 
− 602 81 90 71

e−mail: wiadomosci.krakow@wp.pl

Oferta specjalna:
rega³y akwariowe

w obudowie
meblowej 

do mieszkañ, hoteli,
biur i sklepów

Z
O
O
L
O
G
I
A

os. Kurdwanów Nowy
ul. Wys³ouchów 27

(obok "Ava Market")

tel. 012 654 06 48, 
kom. 0600 38 17 41

� akwarystyka 
� karmy (pies-kot:

du¿e opakowanie  –

dowóz gratis)

� ptaki, gryzonie...

A-3 A-4 KSER

✦ Nie pozwól, aby czas zniszczył Twoje wspomnienia!
Filmy z uroczystości rodzinnych, jak chrzciny, komunie św., śluby, wesela, 
imieniny, wycieczki, wakacje – skopiujemy z kaset VHS i Hi8 na DVD
✦ Przegrywamy zdjęcia z kart SD na CD

Zapraszamy codziennie w godz. 13 − 21
os. Kurdwanow Nowy, ul. por. Halszki 1 E, tel. 012 654 59 85

Wesołego Alleluja! życzy 
sklep mmięsno−wwędliniarski

DUŚKA
Wola Duchacka, ul. Czarnogórska 3

Sklep zaopatrywany przez
Zakład Masarski „SZUBRYT“

U nas kupisz pachnące, pyszne wędliny 
do koszyka ze święconką i na stół wielkanocny!

Serdecznie zapraszamy!

PEDICURE
LECZNICZY
wrastają Ci paznokcie?
dokuczają Ci odciski?

Doświadczona
pedicurzystka

Możliwość usługi także 
w domu Klienta

kom. 0501 099 181

Ulotki,
foldery,

zaproszenia,
wizytówki

Elegancja,
profesjonalizm

„Wiadomości“e−
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WYPOŻYCZALNIA
kaset video i DVD

Wesołych 
Świąt! 

Cd. ze str. 1
...Chcieliśmy, aby powstała szkoła opierająca się na

programach szkół państwowych, ale jednocześnie
uwzględniająca także przedmioty specyficzne dla zawodu
organisty, uczące improwizacji w grze na organach,
akompaniamentu liturgicznego, dające pojęcie o układzie
mszy świętej –  mówi dyrektor ASM.

Starania te zostały
uwieńczone sukce-
sem, w 1998 r. taka
szkoła została powo-
łana do życia dekre-
tem ówczesnego me-
tropolity krakowskie-
go ks. kardynała
Franciszka Machar-
skiego, który zmienił
nazwę ze Studium na
A r c h i d i e c e z j a l n ą
Szkołę Organistow-
ską, jednocześnie
uzyskując wpis do
ewidencji placówek
prowadzonych przez
Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Naro-
dowego. Tym samym

szkoła będąc kościelną, uzyskała uprawnienia sześciolet-
niej muzycznej szkoły publicznej II stopnia. 

Mieściła się w różnych punktach Krakowa, jej głównym
centrum przez wiele lat był Dom Księży Profesorów przy
ul. św. Marka, potem budynek przy ul. Kanoniczej oraz
przy ul. Szujskiego. Jednak z powodu złego stanu tech-
nicznego, szkoła musiała opuścić tę ostatnią siedzibę.
Biorąc pod uwagę fakt, że wciąż się rozrastała, bo napły-
wało do niej coraz więcej kandydatów, ks. kardynał Ma-
charski podjął decyzję przeznaczenia na potrzeby szkoły
organistowskiej części budynków parafii w Prokocimiu. 

– Baza szkoły powiększyła się wtedy dwukrotnie – mó-
wi dyrektor Delimat. – Zdawaliśmy sobie sprawę z tego,
że przy liczbie uczniów-organistów w granicach 85 osób,
lokal ten nie będzie należycie wykorzystany. Kierując się
także faktem, że ten rejon miasta był taką muzyczną pu-
stynią, rozszerzyliśmy naszą działalność o naukę gry na
innych instrumentach. Została zmieniona nazwa szkoły,

nowy metropolita krakow-
ski, ks. kardynał Stanisław
Dziwisz powołał w 2006 r.
Archidiecezjalną Szkołę
Muzyczną I i II stopnia. 
28 listopada 2006 r. uroczy-
ście poświęcono budynek
i instrumentarium szkoły,
jednocześnie nadając jej
imię ks. kard. Franciszka
Macharskiego. 

Szkoła daje możliwość
kształcenia młodzieży
i dzieci w klasie fortepianu,
skrzypiec, gitary. W szkole
I stopnia w I klasie uczy się

obecnie 25 dzieci, co jest całkiem sporą grupą. 
ASM wciąż rozszerza swoją działalność. Obecnie uru-

chomione są sobotnie dokształcające kursy dla już pracu-
jących organistów, Liturgiczne Studium Wokalne, w któ-
rym uczą się osoby będące animatorami muzyki w kościo-
łach, oraz jako zupełna nowość: kursy rytmiki i umuzykal-
nienia dla małych dzieci. Lokal ASM jest własnością parafii, ale ponieważ został

wyremontowany przez Kurię Archidiecezji Krakowskiej
przy nakładzie kilku milionów złotych, parafia użycza
bezpłatnie tych pomieszczeń umową na kilkanaście lat. 

Szkoła zatrudnia doskonale kwalifikowaną, sprawdzo-
ną kadrę, co w połączeniu ze świetnymi warunkami loka-
lowymi stanowi o jej wysokim poziomie. Chlubi się też
bardzo dobrym instrumentarium, posiada niedawno od-
dane do użytku organy, dwa fortepiany Yamaha, pozytyw
organowy, sporo instrumentów ćwiczebnych. Za duży
sukces dyrektor poczytuje sobie istnienie tej wyjątkowej
placówki w tak dobrych warunkach lokalowych, a także
to, że szkoła nie posiada długów. 

– Kształcimy narybek, jest to praca na wiele lat, ale kie-
dyś na pewno zaowocuje. Największym dla nas sukcesem
jest fakt, że coraz więcej naszych młodych ludzi dobrze
gra i rozumie istotę muzyki kościelnej  – cieszy się dyrek-
tor Wiesław Delimat.  

ZOFIA M. ŻMUDZKA
Foto: archiwum ASM, (Kaj)

Archidiecezjalna Szkoła Muzyczna

Budynek Archidiecezjalnej 
Szko³y Muzycznej w Prokocimiu
im. ks. kard. Franciszka 
Macharskiego.

By³y metropolita krakowski
ks. kard. Franciszek 
Macharski poœwiêca 
organy Archidiecezjalnej
Szko³y Muzycznej.

Prof. Mieczys³aw Tuleja, nauczyciel ASM, organista,
wyk³adowca PAT, wicedyrektor Liceum Muzycznego 
przy ul. Basztowej 6.
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Historia wciąż nas zaskakuje i nigdy nie jest do koń-
ca przeczytaną księgą, tak jest też w wypadku Kurdwa-
nowa, którego przez tysiąc lat nie było stać na wybudo-
wanie kościoła, a okazuje się, że był w stanie wydać nie-
przeciętnego Biskupa. Ten sensacyjny fakt rewolucjo-
nizuje dotychczasową historię Kurdwanowa, a równo-
cześnie wzbogaca w sposób zasadniczy religijną histo-
rię Krakowa. 

Osobom interesujących się historią naszej małej oj-
czyzny od dawna znany był fakt, że jest jakiś biskup Ja-
kub z Kurdwanowa herbu Syrokomla, ale do końca nie
było wiadomo, z którego Kurdwanowa: czy tego kra-
kowskiego, a może sochaczewskiego czy radomskiego?
I dopiero po obronie w 2004 r. na Uniwersytecie
im. Mikołaja Kopernika w Toruniu przez Leszka
Roberta Zygnera pracy doktorskiej pt. „Biskup Jakub
z Kurdwanowa herbu Syrokomla (1396 – 1425)“ może-
my być pewni, że to jest biskup Jakub z Kurdwanowa
pod Krakowem, określany też jako Jakub Kurdwanow-
ski, biskup płocki. 

Historyczna kwerenda
Toruński historyk w swej pracy wnikliwie opisuje

działalność i karierę Jakuba z Kurdwanowa. Pokazuje
błyskotliwą karierę ambitnego syna ubogiego szlachci-
ca ze średniowiecznego Kurdwanowa, który przebył
drogę od ubogiego plebana w Białym Kościele przez
uniwersytet w Pradze, Bolonii i Rzymie aż do zostania
wybitnym biskupem płockim. Dziś, gdy mieliśmy już
swojego Papieża, nie jest to może niczym szokującym,
ale na przełomie XIV i XV w. było czymś wyjątkowym
i nobilitujacym. 

Dr Leszek Zygner w odpowiedzi na moje pytanie,
z jakiego powodu zajął się osobą wybitnego mieszkań-
ca Kurdwanowa, odpowiedział następująco: „(...) Oso-
ba biskupa Kurdwanowskiego już od lat intryguje wie-
le osób. Nie chodzi nawet o jego karierę, jaką zrobił na
dworze papieskim jako pierwszy z Polaków w Rocie
Rzymskiej, ale przede wszystkim o okres 30 lat jego
rządów w diecezji płockiej. Już sam fakt, że był to jedy-
ny Małopolanin na stolicy biskupiej w Płocku w śre-
dniowieczu zasługuje na podkreślenie. Człowiek
„z zewnątrz“ nie miał łatwego życia z Mazowszanami,
a jednak do końca życia chciał dla diecezji płockiej zro-
bić jak najwięcej. To był jeden z najwybitniejszych bi-
skupów płockich w całym średniowieczu. Ja pochodzę
z Mazowsza i przez to jego postać jako biskupa, praw-
nika i wybitnego intelektualisty, który – krótko mówiąc
– chciał zrobić porządek w Kościele Mazowieckim, po-
ciągała mnie od lat. Stąd, jak skończyłem doktorat
z teologii i rozpocząłem studia historii, to wiedziałem,
że drugi doktorat poświęcę właśnie jemu“. 

Przed bitw¹ po Grunwaldem
Tyle wytrwały, współczesny i dociekliwy Mazowsza-

nin. W biografii biskupa Jakuba z Kurdwanowa jest
wiele znamiennych faktów, ważnych w historii Polski
i Europy, w których czynnie uczestniczył. Ale jeden
z nich jest wyjątkowy, a mianowicie to, iż Jakub Kur-
dwanowski wygłosił w Czerwińsku kazanie 2 czerwca
1410 r. do rycerstwa udającego się pod Grunwald na
rozstrzygającą bitwę z Krzyżakami. Dzisiaj nawet mo-
żemy z dużym prawdopodobieństwem domniemywać,
jaka była treść tego kazania, wygłoszonego do rycerzy
wyruszających na pole krwawej, zwycięskiej bitwy. 

„Doktor dekretów Jakub z Kurdwanowa – podaje
strona internetowa Stanisława ze Skalbmierza – biskup
płocki w kazaniu wygłoszonym po polsku 2 lipca 1410 r.
w Czerwińsku dla rycerstwa polskiego, idącego na wy-
prawę przeciw Zakonowi Krzyżackiemu, posługiwał się
argumentacją Stanisława ze Skalbmierza z kazania –
traktatu „O wojnie sprawiedliwej i niesprawiedliwej“.
I być może mówił, że „wojna jest sprawiedliwa, jeżeli
[prowadzi ją ktoś, kto] jest osobą świecką, nie duchow-
ną, której zakazane jest rozlewać krew ludzką. Jeżeli
toczy się dla odzyskania własności lub w obronie ojczy-
zny. Jeżeli prawowita jest przyczyna, mianowicie, że
walczy się z konieczności, aby przez walkę odzyskać na-
ruszony pokój albo go osiągnąć. Jeżeli nie toczy się
z nienawiści albo zemsty czy chciwości, ale z umiłowa-
nia prawa Boskiego, dla miłości, sprawiedliwości i po-
słuszeństwa. Jeśli toczy się z upoważnienia Kościoła

(zwłaszcza, gdy walczy się za wiarę) albo z upoważnie-
nia monarchy“. 

W świetle tych wywodów Polska i Litwa prowadziły
wtedy wojnę sprawiedliwą. To kazanie sprawia, że kur-
dwanowski biskup jawi się jako ks. Józef Tischner tam-
tego czasu, początku XV wieku. 

Postać biskupa Jakuba z Kurdwanowa, jako mądre-
go duchownego spotyka się także na kartach książki
Henryka Sienkiewicza „Krzyżacy“, np. w rozdziale:
XXV: „Gdyby dyspensa była, tobym się i nie przeciwił, bo
mi was żal. O Jurandowe pozwoleństwo niekoniecznie
bym pytał, bo skoro pani miłościwa pozwala i za zgodę
księcia pana naszego zaręcza – no! – to oni ojciec i mat-
ka dla całego Mazowsza. Ale bez dyspensy biskupiej – nie
mogę. Ba! żeby to ksiądz biskup Jakub z Kurdwanowa był
między nami, może by dyspensy nie odmówił – choć to su-
rowy jest ksiądz, nie taki, jak był jego poprzednik, biskup
Mamphiolus, któren na wszystko powiadał: be-ne! bene!” 

Wyj¹tkowa biografia
Warto przytoczyć kilka danych biograficznych o tym

niezwykłym człowieku, jakiego wydała kurdwanowska
ziemia. Biskup Jakub urodził się w Kurdwanowie ok.
1350 r. i już w młodości został przeznaczony do stanu
duchownego. Został „uposażony“ na parafii w Białym
Kościele. Tam młody Jakub, może pod wpływem stry-
jów kanoników, zaczął marzyć o nauce na Bolońskim
Uniwersytecie i się o to gorąco modlić. Jan Długosz tak
opisuje jego postać: „Przy tym (Białym) Kościele był on-
gi pleban, imieniem Jakub, ubogi, nawet obszarpany, nie-
mniej uzdolniony. Pałał on pragnieniem uczenia się dalej.
Otóż ten Jakub, Chwalebną (Marię) Dziewicę często pro-
sił o spełnienie marzeń. Zdarzyło się, że wszedłszy do swe-
go kościoła, na ołtarzu znalazł sakiewkę ze stu kopami
szerokich groszy“. Znalezione pieniądze posłużyły mu
na pokrycie kosztów kilkunastoletniego pobytu we
Włoszech, gdzie ukończył studia zakończone doktora-
tem z prawa, oraz umożliwiły start do wspinania się po
szczeblach kariery w Kurii Rzymskiej, gdzie od 1386 r.,
jako pierwszy bodajże z Polaków został audytorem Ro-
ty, co pozwoliło mu zdobyć szeroką wiedzę i kulturę. 

Jako prałat potrafił także zręcznie postępować
w Rzymie z papieżem Urbanem VI. To był trudny pa-
pież, np. zgładził sześciu nieposłusznych mu kardyna-
łów, zwolenników antypapieża Klemensa VII, których
potem zabalsamowanych woził za sobą w trumnach,
z leżącymi na nich czerwonymi kapeluszami kardynal-
skimi, aby wzmóc posłuszeństwo na pozostałych purpu-
ratach. W Rzymie prałat Jakub z Kurdwanowa odebrał
dobrą szkołę władzy, która mu się potem bardzo przy-
dała w Płocku. Ale taka działalność swego przełożone-
go nie zrażała go do Kościoła, bo takie były czasy – za
co nasz papież Jan Paweł II przeprosił po sześciu wie-
kach Pana Boga. 

Pracując w Kurii Rzymskiej Jakub nie zapominał
o Koronie i Litwie, mądrze współpracował z królem
Władysławem Jagiełłą, któremu pomógł w staraniu
o utworzenie Wydziału Teologicznego na Akademii
Krakowskiej (Uniwersytet Jagielloński). Potem król
odwdzięczył mu się i nie sprzeciwił się, gdy papież Bo-
nifacy IX nadał 31 lipca 1395 r. w Rzymie doktorowi
Jakubowi z Kurdwanowa herbu Syrokomla biskupstwo
płockie. W tym czasie było to „gorące“ biskupstwo ze
względu na to, że graniczyło z Zakonem Krzyżackim,
z którym w śmiertelnym konflikcie była Korona i Li-
twa. Po latach okazało się, że Jakub z Kurdwanowa
wywiązał się tego zadania w sposób znakomity
i w Płocku, w ciągu 30-letnich rządów zdziałał bardzo
wiele. 

Prawdziwą sławę przyniosły mu synody diecezjalne,
co więcej, udało mu się zredagować słynną kodyfika-
cję prawa. „Dzisiaj szczegółowa analiza treści – pisze
dr Leszek Zygner – poszczególnych artykułów kodyfi-
kacji pozwala na odtworzenie pewnej wizji reformy
Kościoła płockiego, którą podjął biskup Jakub z Kur-
dwanowa na przełomie XIV i XV w. Właśnie zasadni-
cze linie programowe tejże wizji, wyraźnie nawiązują-
ce do ówczesnego nurtu reformy Kościoła „in capite et
in membris“, a także wspomniana wcześniej oryginal-
na redakcja statutów płockich oraz bogactwo wyko-
rzystanych źródeł, skłania do wysokiej oceny kodyfi-
kacji płockiej. Natomiast w osobie Biskupa Kurdwa-
nowskiego pozwala ona widzieć nie tylko wybitnego
prawnika (dekretystę), otwartego na ówczesne nurty
reformatorskie, ale również autentycznego pasterza,
odznaczającego się wyczuciem pastoralnym proble-
mów Kościoła tamtej epoki“. 

Biskup Jakub angażował się również w działalność
polityczną, w sprawach dotyczących przede wszystkim
Krzyżaków. Był uczestnikiem soboru w Konstancji,
gdzie sprawa krzyżacka była szero-
ko omawiana, świadczył też już ja-
ko 70-letni biskup w procesie
z Krzyżakami na Zjeździe wro-
cławskim (1420 r.). 

Biskup Jakub z Kurdwanowa
zmarł 27 maja 1425 r., pochowany
został w katedrze płockiej. 

Pro memoria
Teraz, gdy na Kurdwanowie jest

kościół i klasztor byłoby dobrze
o wybitnym Biskupie pamiętać, np.
wmurowując tablicę w kościele
„Pro Memoria“, informującą
o Jakubie z Kurdwanowa, który swym kazaniem na-
tchnął duchem zwycięstwa polskie i litewskie rycerstwo
wyruszające pod Grunwald: Biskup Jakub z Kurdwa-
nowa herbu Syrokomla  (1350 – 1425). Taka tablica za-
korzeniłaby naszą świątynię w 1000-letnich dziejach
polskiego Kościoła. 

A że jest już związek między niezwykłym Biskupem
a kurdwanowskim kościołem „Na Górce“ można
przekonać się porównując herb Syrokomla z wezwa-
niem kościoła „Podwyższenia Krzyża Świętego“.
W jakimś stopniu proboszcz ks. Jan Mrowca intuicyj-
nie dobrał wezwanie do herbu dawnych właścicieli
Kurdwanowa. 

Kurdwanów to miejsce, gdzie spełniają się marzenia
o europejskim formacie. jak to widać na podstawie bły-
skotliwej kariery ambitnego syna ubogiego szlachcica
ze średniowiecznego Kurdwanowa, który przebył długą
drogę od ubogiego plebana przez Europę aż do sakry
biskupiej w Płocku. 

Piotr Palar
Fragment przygotowanej przez autora

książki o Kurdwanowie 
pt. „Osiedle bez kresu“. 
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PRZYJAZNA SZKOŁA
XXIX Liceum Ogólnokształcące
im. Krzysztofa Kieślowskiego
30−614 Kraków, ul. Cechowa 57
tel. 654 03 44, 654 82 85 
e−mail: sekretariatlo29@edukonekt.pl 
www.lo29.edukonekt.pl

Zapisy na rok szkolny 2007/2008

■ KLASA HUMANISTYCZNO−TEATRALNA. Rozszerzone:
j. polski, historia, wiedza o kulturze. Języki: angielski, niemiecki,
rosyjski. Rozwiniesz zainteresowania zw. z teatrem i ze sztuką.
Będziesz brał udział w zajęciach z historii teatru i w profesjonal−
nych warsztatach aktorskich. Klasa będzie współpracować z kra−
kowską PWST. Dodatkowo: wiedza o teatrze, warsztaty dzienni−
karskie i aktorskie. 
■ KLASA MEDIALNA. Rozszerzone: j. polski, historia, wiedza
o społeczeństwie. Języki: angielski, niemiecki, francuski.
Nauczysz się posługiwać nowoczesną techniką informatyczną.
Będziesz miał zajęcia na temat kultury masowej, reklamy, me−
diów. Dodatkowo: zajęcia medialne, warsztaty dziennikarskie,
filmoznawstwo. 
■ KLASA TURYSTYCZNA. Rozszerzone: j. polski, geografia,
biologia. Rozwiniesz zainteresowania związane ze sportem
i turystyką. Na wycieczkach poznasz walory turystyczne Krako−
wa i Małopolski. Będziesz brał udział w zawodach sportowych.
Poznasz wiedzę na temat ekologii i ochrony środowiska. Dodat−
kowo: ekologia, turystyka, wychowanie fizyczne. 
■ KLASA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO. Rozszerzone:
j. polski, biologia, chemia. Języki: angielski, niemiecki, rosyjski.
Zdobędziesz przygotowanie do studiów z ratownictwa medyczne−
go, dietetyki, kosmetyki, fizykoterapii, rehabilitacji, psychologii,
ekologii, chemii i biologii. Dodatkowo: promocja zdrowia i ratow−
nictwo medyczne. 
■ KLASA INFORMATYCZNO−ARTYSTYCZNA. Rozszerzo−
ne: j. polski, angielski, wiedza o kulturze, geografia. Języki: an−
gielski, francuski, rosyjski. Klasa przygotuje cię do studiów z za−
kresu historii sztuki, kulturoznawstwa, grafiki komputerowej, tu−
rystyki i ekonomii. Dodatkowo: plastyka, historia sztuki, grafika
komputerowa, elementy etnografii. 

Serdecznie zapraszamy!

Kandydaci na patronów
Po Ryszardzie Kapuścińskim i rtm. Witoldzie Pileckim
przedstawiamy sylwetkę kolejnego wielkiego Polaka.
Przyświeca nam myśl, aby w Podgórzu, w naszych
dzielnicach znaleźć w nich patronów placówek szkol−
nych, domów kultury, placów i ulic. Czekamy na Pań−
stwa listy i sugestie. 

Legendarny biskup z Kurdwanowa

Herb Syrokomla 
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Z ogromnym nakładem pracy i niejednokrotnie w pocie
czoła została przygotowana po raz kolejny przez prowa-
dzącą Koło Plastyczne Irenę Chudzik jedna z piękniej-
szych wystaw, prezentująca dorobek półrocznej pracy
dzieci uczestniczących w zajęciach. Uroczysty wernisaż
z udziałem zaproszonych gości odbył się 1 lutego br. w sa-
li widowiskowej Domu Kultury SM „Kurdwanów Nowy”
przy ul. Witosa. 

Wyjątkowość wy-
stawy potwierdzają
przepiękne prace,
wykonane rozmaity-
mi technikami, np.
akrylami, akwarela-
mi, pastelami suchy-
mi i olejnymi, ołów-
kiem oraz technika-
mi mieszanymi.

Szczególną uwagę
zwracają kolorowe
witraże malowane na

foliach. Bogactwo kolorów i spontaniczność tematyki
przenosi nas w niewidzialny świat ludzkiej wyobraźni
i uczuć. Nie tylko
płaskie prace wy-
pełniły salę werni-
sażu. W tym półro-
czu dzieci i mło-
dzież wykonały na
zajęciach różno-
rodne „rzeźbki”
w glinie. Wiele
z nich prezentuje
świat fauny i flory.
Znalazły się także pomysły na wykonanie ciekawych pude-
łeczek oraz pojemniczków. 

Pośród spontanicznej twórczości dziecięcej znalazły się
też dojrzałe prace dziewcząt z klas gimnazjalnych, są to
m.in. kopie dzieł wielkich mistrzów malarstwa oraz stu-
dium martwej natury. 

Ogrom wystawy potwierdza ilość przygotowanych do
niej prac, których liczba przekroczyła... 250! Wykonane
zostały przez dzieci i młodzież w wieku od 7 do 16 lat, któ-
re w tygodniu pracują w sześciu grupach wiekowych pod

czujnym okiem in-
struktora. 

W wernisażu
wzięło udział około
100 osób, które mo-
gły nie tylko napa-
wać się wrażeniami
artystycznymi, ale
ugoszczone zostały
specjalnie przygo-

towanym na tę okoliczność poczęstunkiem. Wszyscy
uczestnicy Koła Plastycznego obdarowani zostali przez
kierownictwo Klubu drobnymi upominkami. Nie brakowa-
ło słów zachwytu i podziwu wśród zgromadzonych rodzi-
ców i dzieci, co z pewnością jest dowodem ogromnego
wkładu pracy, zaangażowania i profesjonalizmu Ireny
Chudzik. Koło Plastyczne od wielu lat cieszy się ogromnym
zainteresowaniem i jest wizytówką naszego Domu Kultury. 

Joanna Rutkowska
zdjęcia: od organizatora

Zkulturą jest dzisiaj jak ze służbą zdrowia. Nie wystar-
czy być dobry lekarzem, trzeba do tego być dobrym

menedżerem, a niekiedy także negocjatorem. Trzeba się te-
go nauczyć, takie czasy. 

Jako radny Dzielnicy XI, a także redaktor „Wiadomo-
ści”, które od lat pełnią rolę kulturotwórczą w naszej części
Podgórza – uczestniczyłem w tym spotkaniu. 

Rzeczywiście kierownictwo Klubu wytoczyło najlepsze
swoje działa (nia) artystyczne, aby przekonać widzów, że
w Klubie na Woli coś się dzieje. Zabawa była przednia, do
obrony Klubu stanęli sami jego uczestnicy, przekonywano
przekonanych, bo mimo zaproszenia na spotkanie nie przy-
szli ci, którzy byli najbardziej oczekiwani, czyli przedstawi-
ciele Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Podgórze”, skąd
(jak zza węgła) padł argument, że „tutaj nic się nie dzieje”. 

Prawo własności jest święte. Pawilon przy Czarnogórskiej
należy do Spółdzielni i należy to uszanować. Ale takiego sa-
mego szacunku można oczekiwać dla wieloletniej i efek-
tywnej pracy kulturalno-oświatowej garstki zapaleńców, dla
pokoleń ich podopiecznych, dla wielu utytułowanych arty-
stów związanych z tym miejscem. Trzeba uszanować prawo
mieszkańców – członków Spółdzielni do rozwoju kultural-
nego i artystycznego ich dzieci. Jednym słowem – wymaga-
ne jest wzajemne poszanowanie praw. 

Osiedlowy Dom Kultury na Woli Duchackiej – Wschód
jest filią Domu Kultury „Podgórze”, finansowanym przez

Gminę. Jednak na tym terenie nie ma gminnych lokali, pre-
dysponowanych do przyjęcia placówek kulturalnych; bo
o filię Podgórskiej Biblioteki Publicznej także tu chodzi.
Spółdzielnia postawiła obu placówkom kulturalnym hor-
rendalny warunek – wykup nowych pomieszczeń po cenach
komercyjnych, w cenie 5 tys. za m kw. Wybudowanie od
podstaw nowego klubu to dla Miasta koszt rzędu 1,5 mln zł.
Trzeba znaleźć rozwiązanie, aby Wola Duchacka – Wschód
nie stała się kulturalną pustynią. To musi być wspólne dzia-
łanie wszystkich zainteresowanych stron. 

Pawilon przy Czarnogórskiej będzie wyburzony, bo sypie
się w oczach. To wiadomo od lat. Są w nim pokłady szko-
dliwego azbestu. Ale im więcej będzie powstawać nowych
mieszkań w naszych dzielnicach, a wraz z nimi coraz więcej
parkingów i nowych sklepów, w tym monopolowych – tym
więcej musi powstawać placówek kulturalnych. W przeciw-
nym wypadku zamienimy się w stado bezmózgich konsu-
mentów. 

A władze SM „Podgórze” z Radą Nadzorczą na czele
może wezmą przykład z innych spółdzielni, które chcą i po-
trafią utrzymywać na swoim terenie własne domy kultury,
a nawet zapewniają swoim mieszkańcom wiele imprez ple-
nerowych, które wpisały się w kalendarium wydarzeń kultu-
ralnych Krakowa. I także z tego są przez mieszkańców –
członków spółdzielni rozliczane. 

Jarosław Kajdański

W połowie lutego, w Klubie Osiedlowym Wola Duchac-
ka – Wschód przy ul. Czarnogórskiej odbyło się spotkanie
otwarte pod hasłem „Co dalej z kulturą na Woli Duchac-
kiej?“. Jego celem była prezentacja dorobku artystyczne-
go oraz zapoznanie mieszkańców dzielnicy z bieżącą sytu-
acją klubu: konieczność wyburzenia budynku i problemy
związane z pozyskaniem nowego miejsca. 

Na spotkanie zaproszonych zostało wielu gości, zarów-
no reprezentujących lokalne władze, jak i artystów. Sala
i kuluary pełne były widzów. Na zakończenie odbyła się
dyskusja, podczas której próbowano odpowiedzieć na py-
tanie, stanowiące temat przewodni spotkania. 

W części artystycznej zaprezentowali się m.in.: 
● Akolada – zespół wokalny działający w klubie od 4 lat
pod kierunkiem Grażyny Nazarko. Obok grupy młodzieżo-
wej istnieje grupa dziecięca – Akolada młodsza. Zespół wy-
stępował na wielu koncertach, m.in. wspólnie z Eleni, brał
udział w wielu przeglądach i festiwalach. Największe sukce-
sy to II miejsce w wojewódzkim przeglądzie Kolęd i Pasto-
rałek w 2005 r. oraz I miejsce w Małopolskim Przeglądzie
Form Tanecznych i Wokalnych Kraków – Skawina 2005; 
● Szkoła Fechtunku Aramis – współpracuje z klubem od
8 lat, założona przez Marka Jeziorskiego, będącego głów-
nym trenerem. W klubie Wola Duchacka – Wschód odby-
wają się zajęcia grupy zaawansowanej, szkoła organizuje
też liczne pokazy, które łączą w sobie szermierkę dawną,
akrobatykę i walkę wręcz, zawierają też elementy kaska-
derskie. Za szczególne osiągnięcie można uznać organiza-
cję Mistrzostw Polski w Szermierce Pojedynkowej, które
po raz pierwszy odbyły się w 2005 r., kiedy to Kraków miał
okazję gościć szermierzy ze wszystkich znanych szkół szer-
mierki dawnej w Polsce; 
● Bębniarze – grupa prowadzona przez Karola Wilkoszew-
skiego, zaangażowanego w liczne projekty muzyczne,
w tym autorski Guru-Shishya, polsko-niemiecki Big Bam
Boo i Aire Andaluz (flamenco); wyróżnionego na Festiwa-

lu Instrumentów Unikatowych 2005, uczestnika FAMY,
który prowadził warsztaty dla ośrodka „U Siemachy“
i Teatru Moliere. Grupa warsztatowa ćwiczy się już 5 mie-
sięcy w tzw. multiperkusjonizmie, poznając odmiany bęb-
nów charakterystycznych dla różnych kultur i grup etnicz-
nych, pochodzących z różnych kontynentów, a także wyko-
rzystując różnorodne techniki i style muzyczne; 
● Jakub Płużek – 18-letni pianista jazzowy, były już uczeń
Piotra Berniaka, obecnie uczęszcza do liceum muzyczne-
go, gra również na klarnecie. Może poszczycić się skompo-
nowanym przez siebie koncertem solo na fortepian. Grał
z perkusistą Cezarym Konradem i saksofonistą Maciejem
Sikałą. Stara się w miarę możliwości jak najwięcej wystę-
pować, gdyż jak sam twierdzi „obycie ze sceną dużo daje“; 
● Śmieszki – dziecięca grupa taneczno-baletowa, instruk-
tor Marzena Biesiadecka, działa w klubie od 2 lat;
● Nemezis – zespół cheerleaderek prowadzony od 3 lat
przez Monikę Ciaciek; 
● Pokaz zajęć tai-chi – prowadzenie Barbara Czarnecka; 
● Teatr – piosenka w wykonaniu dzieci z młodszej grupy te-
atralnej oraz fragment próby do spektaklu wg scenariusza
Inki Dowlasz Bici biją – instruktor obu grup Halina Bujko. 
Gośćmi wieczoru byli: 
● Robert Kasprzycki – śpiewający poeta, od blisko 10 lat
związany z klubem; 
● Andrzej Talkowski – aktor kabaretowy (kabaret Kuzyni),
również przez szereg lat pracujący w klubie. Początki jego
kabaretu sięgają 1897 r., kiedy to debiutował pradziadek –
założyciel „rodu komików“. Kabaret Kuzyni jest laureatem
wielu nagród Grand Prix, m.in.: PAKA 2000 w Krakowie,
Festiwalu Sztuki Estradowej Warszawa 2002, Giełdy Ka-
baretów Profesjonalnych PRZEWAŁKA 2002, Siedleckiej
Nocy Kabaretowej 2002. 

Barbara Bączek, UJ 
(staż dziennikarski w „Wiadomościach“)

Zdjęcia: Elżbieta Piwowarczyk

Dom Kultury SM „Kurdwanów Nowy”
Grupa Poetycko−Literacka „Złoty Klon”

zapraszają
na wieczór poetycko−muzyczny

„Ku tym sercom, zbratanym w Słowie...“
(w drugą rocznicę śmierci Jana Pawła II)

Wystąpią: 
❦ poeci „Złotego Klonu“
❦ Niezależna Grupa Teatralna „Porfirion“
❦ Teatr Małych Form „Kudła“ (Gimnazjum nr 28) 
❦ Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiak“
Podczas wieczoru prezes Stowarzyszenia Budowy Kopca−
−Pomnika im. Jana Pawła II w Krakowie przedstawi projekt
i dotychczasowe działania Stowarzyszenia.

Zapraszamy 31 marca, sobota o godz. 17
Sala widowiskowa Domu Kultury 

ul. Witosa 39, pawilon, I p. 

Wola Duchacka bez kultury?!

Kulturalna Wola

Młodo, kolorowo,
artystycznie

Wystawa prac w Domu Kultury na Kurdwanowie

Aramis

Bêbniarze

NemezisŒmieszki

Akolada Andrzej Talkowski
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Zespół Szkół Elektrycznych nr 1
30−644 Kraków, ul. Kamieńskiego 49

tel. 012 655 12 93, 012 655 17 85 
fax: 012 655 60 09, e−mail: szkola@zsel1.krakow.pl

Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 przy ul. Kamieńskiego 49
już od ponad pół wieku kształci elektryków, elektroników
i informatyków. 
Placówka umożliwia kształcenie młodzieży aż w sześciu typach
szkół: 

● CZTEROLETNIM TECHNIKUM w zawodach: technik infor−
matyk o specjalności komputerowe wspomaganie projektowa−
nia, technik elektronik o specjalnościach: maszyny i systemy cy−
frowe oraz automatyka, jak również technik elektryk o specjal−
ności budowa i eksploatacja odnawialnych źródeł energii); 
● TRZYLETNIM LICEUM PROFILOWANYM w profilach:
elektronicznym, socjalnym, zarządzanie informacją; 
● TRZYLETNIEJ SZKOLE ZASADNICZEJ w zawodach:
elektryk, monter elektronik, elektromechanik pojazdów samo−
chodowych; 
● TRZYLETNIM TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCYM na
podbudowie szkoły zasadniczej w zawodach: technik elektronik,
technik elektryk; 
● ROCZNEJ SZKOLE POLICEALNEJ w zawodzie: technik
elektryk o specjalności budowa i eksploatacja odnawialnych
źródeł energii; 
● DWULETNIEJ SZKOLE POLICEALNEJ w zawodzie tech−
nik informatyk. 

Szkoła, dostrzegając potrzeby przeobrażającego się rynku pra−
cy i oczekiwania uczniów gimnazjów, w roku szkolnym 2007/08
otwiera w liceum 

● KLASĘ O PROFILU SOCJALNYM. 
Jej absolwenci przygotowani zostaną do pracy w instytucjach

zajmujących się sprawami opieki socjalnej i społecznej oraz agen−
cjach reklamowych. 

W trosce o wysoki poziom kształcenia zawodowego ZSE podjął
również inne działania. Jednym z nich jest współpraca z Fundacją
Internationaler Bund Polska, która zaowocowała przystąpie−
niem placówki do unijnego Programu Leonardo da Vinci. Zgodnie
z założeniami służy on poprawie jakości systemów kształcenia
i szkolenia zawodowego w państwach Wspólnoty oraz dostosowaniu
obowiązujących w nich systemów edukacji do potrzeb rynku pracy. 

Wychodząc naprzeciw temu wyzwaniu ZSE – aby pogłębić wie−
dzę i umiejętności praktyczne uczniów – organizuje (w klasach
o specjalności technik elektronik i technik elektryk) miesięczne
praktyki zawodowe w Niemczech. Zaliczenie praktyk zostanie po−
twierdzone certyfikatem Europas Mobiliti, który zwiększy moż−
liwości znalezienia przez młodzież atrakcyjnej pracy w Polsce
i krajach UE. Ponadto certyfikat ten nie pozwoli szkole na obniże−
nie poziomu nauczania, a nawet zobliguje ją do ciągłego podno−
szenia jakości kształcenia. Projekt ma też na celu doskonalenie
znajomości języków obcych oraz poznawanie kultury Niemiec. 

Ponadto ZSE od roku szkolnego 2006/07 planuje organizowa−
nie kursów przygotowujących do zdania egzaminów ECDL. Euro−
pejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych jest dokumentem
stwierdzającym, że jego posiadacz potrafi za pomocą komputera
prawidłowo realizować podstawowe zadania, takie jak: edycja tek−
stów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego, stworzenie bazy da−
nych, przygotowanie profesjonalnej prezentacji czy korzystanie
z sieci komputerowej. Certyfikat jest ważny we wszystkich krajach
Europy, biorących udział w tym projekcie. 

Propozycje edukacyjne ZSE skierowane są do tych wszystkich
absolwentów, którzy pragną zapewnić sobie lepsze funkcjonowa−
nie w zmieniających się warunkach ekonomicznych i społecznych. 

Bożena Szurlej−Duda, Bożena Wiśniewska

KSZTAŁCENIE DLA PRZYSZŁOŚCI

Informacje o szkole można uzyskać codziennie
w godz. od 8 do 15 

pod nr. tel.: 012 655−12−93, 012 655−17−85
oraz na stronie: www.zsel1.krakow.pl

Festyn
Rękawka jest tradycyjnym świętem obchodzonym

w Krakowie od wieków. Od 2001 r. Dom Kultury „Podgó-
rze” wraz z Radą Dzielnicy XIII i Drużyną Wojów Wiślań-
skich „Krak” organizuje Rękawkę w innej formie – wraca
do jej prasłowiańskich korzeni, umożliwiając cofnięcie się
w czasie o sześć wieków. 

Pod Kopcem Krakusa będzie
można zobaczyć, jak wyglądało
życie we wczesnośredniowiecz-
nych osadach, rzemiosło, uzbro-
jenie, stroje, a przede wszystkim
obrzędy odprawiane z okazji na-
dejścia wiosny. Integralnym
składnikiem imprezy są występy
artystyczne bardów oraz zespo-
łów ludowych. Uzupełnieniem
jest możliwość poznania historii
Podgórza, Kopca Krakusa, pań-
stwa Wiślan i Polan. 

Obchody święta Rękawki odnoszą się do tradycji pra-
słowiańskich związanych z nadejściem wiosny. Uczczenie
tego momentu jest również celem organizatorów, którzy
pragną przywrócić jego dawny charakter. 

W tym roku impreza ukaże średniowieczną magię i ob-
rzędy. Największą atrakcją będą z pewnością pokazy
sprawności rycerskich oraz walk średniowiecznych wojów.
Punktualnie w południe rozpoczną się obrzędy słowiań-
skie: na Kopcu Krakusa zapłonie ogień, a ze zbocza potur-
lają się jaja i kołacze, rozpocznie się inscenizacja słowiań-
skiego mitu o stworzeniu świata. 

W programie tradycyjnego święta Rękawki przewidzia-
na jest prezentacja Muzeum Archeologicznego, pogadan-
ka o religii Słowian i tradycji pogańskich obrzędów ma-
gicznych w Europie Środkowej, oraz o wielkanocnych ob-
rzędach z różnych regionów Polski. 

Ci, którzy przyjdą pod Kopiec Krakusa, będą mogli zo-
baczyć, jak wyglądało życie we wczesnym średniowieczu,
przymierzyć stroje, wziąć udział w zawodach łuczniczych
i poznać swoją przy-
szłość u wiedźmy. Na
zakończenie imprezy
przewidziany jest
koncert muzyki daw-
nej i folklorystycznej. 

Przez cały czas
trwania festynu odby-
wać się będą pokazy
tradycyjnych rzemiosł
m.in.: warzenia soli, garncarstwa, tkactwa, mielenia zboża,
kowalstwa. 

Zapraszamy do udziału w tradycyjnym święcie Rękaw-
ki, które jest okazją do miłego spędzenia czasu. Poczujcie
niepowtarzalny klimat średniowiecza! 

Serdecznie zapraszamy pod Kopiec Krakusa
10 kwietnia, we wtorek po Wielkanocy, w godz. 11 – 18. 

Dom Kultury „Podgórze”

Historia
XV w. – na Kopcu Krakusa odbywały się tajemne obrzę-

dy zaduszek wiosennych, z ucztą pogrzebową i paleniem
ogni, gromionych w „Kazaniach trzemieśniańskich” przez
Michała z Żarnowca (1497 r.). 

II poł. XVI w. – „Księgi Hetmańskie” Stanisława Sar-
neckiego: „Szczepili lucos z drzew osobliwych gaiki i pienią-
dze szczerosrebrne, które zowią
świętego Jana pieniędzmi, rozsiewa-
li (...) i igrzyska tu rozmaite sprawo-
wali”. Prawdopodobnie zaduszki
odbywały się w pierwszy dzień wio-
sny i na tę okazję wzgórze Kopca
iluminowane było oczyszczającym
ogniem, sadzono święte gaiki,
przypuszczalnie by dusze zmar-
łych, powracające w postaci pta-
ków, miały gdzieś odpocząć. Złe
duchy organizują pokazy walk
szermierczych i prawdopodobnie
z tego samego powodu w ziemię zaorywano monety z po-
dobiznami św. Jana. Aby odciągnąć uczestników pogań-
skiego święta, władze kościelne wybudowały kościół pod
wezwaniem św. Benedykta, w którym odpust odbywał się
tego samego dnia co zaduszki. 

XVII w. – pierwszy raz pojawia się nazwa Kopiec Kraku-
sa, a także nazwa Rękawka na oznaczenie wzgórza, na
którym usypany był Kopiec. Słowo „rękawka” pochodzi
z języka starosłowiańskiego od słów „raka”, „rakew” ozna-
czających trumnę lub grób. 

XVIII w. – najtrwalszym śladem po pogańskim święcie
wiosennym jest zwyczaj urządzania na Kopcu styp pogrze-
bowych za zmarłych, którym poświęcano chleb, jabłka,
a nade wszystko jajka, które miały moc zjednywania do-
bra, obrony przed złem, a jako ziarno życia zasilały duszę
zmarłego. To właśnie stąd pochodzi zwyczaj zrzucania po-
żywienia ze stoków Kopca wprost w ręce okolicznej biedo-
ty, który zachował się do XIX w. 

XIX w. – Rękawka to przede wszystkim jarmarczna
atrakcja, okazja, dla której cały Kraków ściągał do Podgó-
rza, zabawa ludowa z jej podstawowymi atrybutami: karu-
zelą, katarynkami z papugami, strzelaniem z wiatrówek,
wspinaniem się na słup obsypany talkiem, wyścigami
w workach itp. 

5 kwietnia 1836 r. – dekret władz austriackich zakazują-
cy wejścia na Kopiec, spowodował, że ludność cofnęła się
na Wzgórze Lasoty, pod kościółek św. Benedykta, i wtedy
to po raz pierwszy obrządek rzucania jaj i bułek odbył się
w tym miejscu. 

1846 r. – wybudowanie wokół Kopca fortu wojskowego
ostatecznie przesądziło o przeniesieniu święta Rękawki
pod kościół św. Benedykta. 

1897 r. – dekret władz austriackich zakazujący zrzuca-
nia z góry żywności, wydany z powodu dantejskich scen,
jakie się przy tym rozgrywały. 

I poł. XX w. – Rękawka to już tylko zabawa, festyn,
z której obraz ukazał Andrzej Wajda w jednym z odcinków
serialu „Z biegiem lat, z biegiem dni”. 

(Na podstawie materiałów źródłowych)

Szymon Nowak mieszka w Wieliczce, ale uczy się
w Podgórzu. Jest uczniem II klasy (profil artystyczny)
XXIX LO im. K. Kieślowskiego. Przewodnim tematem

jego fotografii jest natura (zjawiska przyrodnicze) i obiek-
ty architektoniczne. Zdecydowanie nie lubi fotografować
postaci ludzkich, nie lubi też zdjęć czarno-białych. Inspi-
ruje go kolor, światło, nastrój, eksponuje szczegół. 

U boku swojej Mamy, w rodzinnej firmie „Lubosz”,
Szymon tworzy witraże. Ich kolekcja była wystawiona
w liceum. Jest także twórcą elektronicznej szkolnej Kro-
niki Artystycznej. Wykazuje uzdolnienia dekoratorskie –
wykonał szereg szkolnych scenografii. 

– Większość fotografii powstaje
w moich rodzinnych stronach,
większość z nich pochodzi z moje-
go ogrodu lub biurka (gdy chodzi
o makrofotografię typu „oko
w oko” czy „kropla”). W moim
przypadku tak widzę moją „małą
ojczyznę” – mówi młody artysta,
zapraszając do obejrzenia swojej
wystawy w Domu Kultury „Podgó-
rze” przy ul. Krasickiego 18, która
potrwa do końca kwietnia. 

Przy okazji można tam również
obejrzeć drugą indywidualną wysta-
wę obrazów Teresy Kazimierczak,
również utalentowanej uczennicy
LO im. Kieślowskiego. Opiekę
artystyczną sprawuje nad nimi pani
Irena Kaczmarczyk.

Zaproszenie na Rękawkę

Przydomowa 
ojczyzna



Od najdawniejszych czasów jajko uważano za symbol
życia, a także płodności, miłości i siły. Wierzono

w jego życiodajne, oczyszczające, uzdrawiające właściwości.
Szczególną moc przypisywano jajku malowanemu na czer-
wono lub pokrytemu wzorem. Takimi jajkami, wróżącymi
wszelką pomyślność, chętnie się obdarowywano. 

Ina naszych ziemiach od zarania dziejów jajko było nie-
odłącznym elementem przeróżnych magicznych obrzę-

dów. Zakopywano je w sadach i na polach, rzucano na dachy
chat, toczono po zaoranej ziemi, dotykano nim ludzi, zwie-

rząt i drzew, co zapewniać miało wszyst-
kim zdrowie, płodność i obfite plony. 

Skorupki święconych jaj rozsy-
pane wokół domów, miały spra-
wiać, że kury lepiej się będą nio-
sły, rozrzucone zaś po kątach do-
mu, miały odstraszać wszelkie ro-
bactwo. Należało je też kłaść pod
pierwszym snopem w stodole lub
w podwaliny domu, aby chroniły
przed myszami. 

Przeciwko urokom rzucanym
przez czarownice dobrze było po-
lać próg obory wodą, w której
gotowały się jaja na święcony stół. Przed czarami chroniła
też skorupka jajka, powieszona w ogrodzie. Panna miała
szanse zyskać na urodzie, jeśli umyła twarz wodą, w której
gotowały się jajka na pisanki. Jeśli zaś potajemnie do tej wo-
dy włożyła czerwoną pisankę, to miała zapewniony piękny
rumieniec, wabiący kawalerów. 

Sproszkowane skorupki pisanek, pite z wodą, stanowiły
niezawodny środek na ból zębów. Nie szkodziło też okadzić
ich dymem krowę, gdy jej wymię spuchło, albo bydlątko
ukąszone przez jadowitego węża. 

Jajko więc było i nadal jest dobre na wszystko. Nie mó-
wiąc już o tym, jakim wielkim jest smakołykiem, czy to

gotowane, czy podane jako jajecznica, czy wreszcie jako ulu-
biony przez dzieci kogel-mogel. Bo – jak powiadała Magda-
lena Samozwaniec – jajko jest tak dobre, że gdyby kosztowa-
ło tysiąc złotych, byłoby najdroższym przysmakiem świata. 

Oprac. (ZetŻet)
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prowadzą zapisy do klasy 0 i 1 szkoły
podstawowej oraz 1 gimnazjum

na rok szkolny 2007/2008
W ramach czesnego oferujemy:

❏ j. angielski od zerówki 
(5 godz. tygodniowo w każdej klasie)

❏ j. niemiecki od klasy 4
❏ informatykę od zerówki
❏ plastykę i muzykę od zerówki
❏ taniec, gimnastykę korekcyjną
❏ zajęcia na basenie
❏ poszerzoną liczbę godzin z matematyki i j. polskiego
❏ zajęcia wyrównawcze dla potrzebujących
❏ zajęcia z logopedą i psychologiem szkolnym
❏ liczne koła zainteresowań.

Szkoła kameralna, zamykana, bezpieczna
Zajęcia obowiązkowe od 8.00 do 14.15
Świetlica szkolna czynna do godz. 17

Tel.: 012 658 44 72 (sekretariat)
e-mail: sspig5@poczta.onet.pl
www.gimnazjum5.krakow.pl

Prokocim Nowy, ul. Kurczaba 5, w budynku
parafialnym kościoła pw. Miłosierdzia Bożego.

SPO£ECZNE
TOWARZYSTWO
OŒWIATOWE
Spo³eczna 
Szko³a Podstawowa nr 5 
i Spo³eczne Gimnazjum nr 5 

PRZYJD�!  ZOBACZ!  ZAPRASZAMY!

GIMNAZJUM NR 27
im. płka Henryka Dobrzańskiego „Hubala”

30−624 Kraków,  ul. Malborska 98
tel./fax: 012 655−09−89
e−mail: gimn27kr@interia.pl

www.gim27.krakow.pl
„Bo my mamy tylko jedno życie,

Ale mamy dwoje dobrych rąk.
To, co dasz, powróci w twoim bycie,

Tak przez wieki trwa nasz ludzki krąg.”
(z pieśni szkoły)

W roku szkolnym 2007/08 planujemy otwarcie 
następujących klas pierwszych: 

❖ KLASA ARTYSTYCZNA Z POSZERZONĄ
EDUKACJĄ J. ANGIELSKIEGO

❖ KLASA Z DWOMA JĘZYKAMI OBCYMI: 
ANGIELSKIM I NIEMIECKIM

❖ KLASA SPORTOWA
❖ KLASA OGÓLNA

Nasze Gimnazjum: 
✓ współpracuje ze szkołami z Anglii, Belgii, i Danii
w ramach Programu Socrates – Comenius, 
✓ otrzymało Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Naro−
dowej, 
✓ należy do Ogólnopolskiego Klubu Przodujących Szkół, 
✓ zostało wyróżnione Dyplomem Małopolskiego Komen−
danta Policji – projekt ZPB „Bezpieczne Gimnazjum”

ZAPISY PROWADZI SEKRETARIAT SZKOŁY 
OD WTORKU DO PIĄTKU W GODZ. 8 – 16

GIMNAZJUM NR 30
im. S. Żeromskiego

➢ klasa z poszerzonym programem nauczania 
j. angielskiego;

➢ klasa z poszerzonym programem nauczania matematyki i
informatyki;

➢ klasa z dwoma językami obcymi:
● wiodącym j. angielskim i dodatkowym 

j. niemieckim,
● wiodącym j. angielskim i dodatkowym j. francuskim.

*Utworzenie proponowanych przez nas klas uzależnione jest od
ilości zgłoszeń

www.30gim.w.interia.w.pl

XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. S. Żeromskiego

➢ rozszerzony program j. polskiego i historii; języki obce:
angielski, niemiecki; dodatkowo: edukacja teatralna;

➢ rozszerzony program biologii i geografii, języki obce:
angielski, francuski; dodatkowo: edukacja ekologiczna;

➢ rozszerzony program j. angielskiego i historii; drugi język −
rosyjski; dodatkowo: edukacja obronna;

➢ rozszerzony program j. angielskiego i historii; drugi język −
niemiecki; dodatkowo: edukacja obronna;

➢ rozszerzony program historii i j. angielskiego; drugi język −
niemiecki; dodatkowo: edukacja europejska.

www.xxvlokrakow.republika.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 12 
ogłasza nabór do klas I na rok szkolny 2007/2008

Oferta edukacyjna:

● PROPONUJEMY

bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych

● DYSPONUJEMY

klasopracowniami, nowoczesnymi salami informatycznymi,

salami gimnastycznymi, boiskiem sportowym, biblioteką,

stołówką, dostępem do Internetu, strzelnicą, salą teatralną

● SZCZYCIMY SIĘ
Certyfikatem "Szkoła z klasą", Certyfikatem "Szkoła promująca
bezpieczeństwo", honorowym patronatem Teatru "Groteska"

● ZAPEWNIAMY
bezpieczeństwo − Program Zintegrowanej Polityki
Bezpieczeństwa, System monitoringu wewnętrznego
i zewnętrznego.

DZIEŃ OTWARTY: 19 kwietnia, godz. 16.00

30 − 838 Kraków, ul. Telimeny 9, tel./fax:  012 658 50 70

Jajko jest dobre na wszystko!


