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Festyn Rodzinny
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Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 

w Krakowie przy ul. Topolowej 22
str. 12

Szanowni Państwo,
Oddajemy w Państwa ręce nowy numer naszej gazetki dzielnicowej  
i jak zawsze zachęcamy do podzielenia się z nami swoimi spostrze-
żeniami. Polecamy również naszą odmienioną stronę internetową  
www.dzielnica2.krakow.pl, na której znajdziecie Państwo wiele innych 
artykułów.
Życzymy Państwu udanych wakacji.

Zarząd i Rada Dzielnicy II Grzegórzki 

17 maja 2013 r. odbył się w Samorządo-
wym Przedszkolu nr 80 coroczny Festyn 
Rodzinny. Zaproszone zostały dzieci z 
Dzielnicy II, Żłobka przy ul. Żółkiewskie-
go oraz przedszkolaki wraz z rodzinami 
z Samorządowego Przedszkola nr 80.

W drugą sobotę czerwca Teva wraz  
Vibovitem zaprosiła dzieci do Akade-
mii Zdrowia. Na terenie biurowca przy 
ul. Rymarskiej 3 odbyła się impreza  
z okazji Dnia Dziecka, w której wzięły 
udział dzieci pracowników firmy oraz 

uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3.

Jubileusz to dowód nieubłaganie pędzącego 
czasu. Z kart kronik szkolnych, zdjęć i archiwa-
liów wyłaniają  się  wydarzenia, ludzie i sprawy, 
które choć należą do przeszłości, to są częścią 
historii i teraźniejszości naszej szkoły. 
Jak głoszą kroniki szkolne, założenie szkoły przy-
pada na rok 1863 a więc 150 lat temu! Powstała 
w okresie zaboru austriackiego, w czasach pano-

wania cesarza Franciszka Józefa I, którego osoba figuruje na kartach 
pierwszej kroniki szkoły oraz „Złotej księgi” uczniów i absolwentów.
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Z działalności Rady Dzielnicy II

W dniu 8 marca 2013 roku odbyła się XXXI se-
sja nadzwyczajna Rady Dzielnicy II Grzegórzki.  
W trakcie sesji przyjęto następujące uchwały:

– w sprawie zmiany uchwały nr XXX/295/2013 z dnia 22.02.2013 r. 
w sprawie listy rankingowej planowanych remontów placówek 
oświatowych na 2013 rok w ramach zadań powierzonych

– w sprawie zadań priorytetowych w 2013 roku. Kwotę w wyso-
kości 1000 zł z rezerwy budżetowej w ramach zadań prioryte-
towych przeniesiono na zadanie pn.: „Komunikacja z mieszkań- 
cami Dzielnicy”, na kolportaż gazetki.

Na XXXII sesji Rady Dzielnicy II Grzegórzki,  
w dniu 22 marca 2013 roku przyjęto m.in. nastę-
pujące uchwały: 

– wniosek o warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego 
pn.: „Budowa zespołu budynków wielorodzinnych wraz z parkin-
gami podziemnymi, usługami w parterze i na I piętrze, wjazdami 
oraz infrastrukturą na dz. 110/9, 110/17, 110/18, 110/16, 110/19, 
115/18, 115/42, 115/60, 115/67, 264/3 obr. 17 Śródmieście przy 
ul. Rogozińskiego w Krakowie”. Rada Dzielnicy II Grzegórzki 
zaopiniowała negatywnie zamierzenie inwestycyjne m.in. ze 
względu na nadmierną gęstość i powierzchnię zabudowy; za 
małą powierzchnię biologicznie czynną; za wysoką zabudowę

– wniosek o warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego 
pn.: „przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku wieloro-
dzinnego oraz budowa wolnostojącej oficyny – wielorodzinne-
go budynku mieszkalnego na dz. 52 obr. 52 Śródmieście przy ul. 
Sołtyka 11 w Krakowie”. Rada Dzielnicy II Grzegórzki zaopinio-
wała negatywnie zamierzenie inwestycyjne m.in. ze względu na 
nadmierną gęstość i powierzchnę zabudowy (o dwie kondygna-
cje budynku frontowego i powstanie oficyny). Ponadto inwesty-
cja spowoduje zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej 
oraz pogorszenie i tak złej sytuacji dotyczącej miejsc parkingo-
wych w tym rejonie. Inwestor nie podaje żadnej informacji doty-
czącej planowanych miejsc parkingowych i postojowych

– w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o rozszerze-
nie strefy płatnego parkowania typu C na terenie Dzielnicy II

– w sprawie zadania powierzonego z zakresu problematyki osób 
niepełnosprawnych na 2013 rok. Zrezygnowano z zadania po-
wierzonego z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych pn.: 
„Budowa podjazdu w przewiązce przy ul. Grunwaldzkiej 5”. Zwol-
nioną kwotę w wysokości 15 000 zł przeniesiono na zadanie pn.: 
„Likwidacja barier architektonicznych na terenie Dzielnicy II Grze-
górzki w zakresie remontu chodników i przejść dla pieszych”.

W dniu 19 kwietnia 2013 roku odbyła się XXXIII 
sesja Rady Dzielnicy II Grzegórzki. W trakcie sesji 
przyjęto m.in. następujące uchwały:

– w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Dzielnicy II Grzegórz-
ki z działalności merytorycznej oraz realizacji planu finansowego 
wydatków Dzielnicy II za 2012 rok. Przyjęto sprawozdanie Zarządu 
Dzielnicy II Grzegórzki z działalności merytorycznej oraz realizacji 
planu finansowego wydatków Dzielnicy II Grzegórzki za 2012 rok

– w sprawie opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy naj-
mu lokalu mieszkalnego. Zaopiniowano pozytywnie wniosek  
o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego po-
łożonego przy ul. Księdza Biskupa Władysława Bandurskiego  
w Krakowie z dotychczasowym najemcą

– w sprawie opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkalnego. Zaopiniowano pozytywnie wniosek o po-
nowne zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego 
przy ul. Mogilskiej 42-56 w Krakowie z dotychczasowym najemcą

– w sprawie zmiany zadania powierzonego w zakresie budowy, 
modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infra-
struktury sportowej i rekreacyjnej na 2013 rok

– w sprawie przebudowy drogi w zakresie budowy ekranów aku-
stycznych przy ul. Kotlarskiej w Krakowie. Zaopiniowano pozy-
tywnie „Sprawozdanie z analizy akustycznej dla przebudowywa-
nych ekranów o wysokości 5m określające zmiany skuteczności 
ekranowania budynków nr 9 przy ulicy Kotlarskiej w Krakowie 
dla dwóch rodzajów wypełnienia przebudowywanych ekranów: 
wypełnienia typu zielona ściana i wypełnienia typu szklanego”.

W dniu 17 maja 2013 roku odbyła się XXXIV sesja 
Rady Dzielnicy II Grzegórzki. W trakcie sesji przy-
jęto m.in. następujące uchwały: 

– w sprawie uwag do projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obszaru „Lubomirskiego–Beliny Praż-
mowskiego”

– w sprawie uchylenia §1 ust.1 pkt 4 uchwały Nr LXXII/1051/13 
Rady Miasta Krakowa z dnia 24.04.2013 mającego brzmienie: 
Abonament postojowy typu „P3, P4, P5, P6” stanowi dowód 
wniesienia opłaty tylko i wyłącznie na drogi publiczne przylega-
jące pasem drogowym do „Nieruchomości” zamieszkałej przez 
mieszkańców i na drogi publiczne łączące się z tymi drogami, 
w łącznej ilości nie przekraczającej czterech dróg publicznych. 
Abonament postojowy typu P3, P4, P5, P6 wyraźnie będzie okre-
ślał nazwę dróg publicznych lub ich części w danej strefie. Wpro-
wadzenie zapisu o możliwości zaparkowania auta tylko na 4 naj-
bliższych ulicach powoduje nierówne traktowanie mieszkańców 
stref P1, P2 z mieszkańcami stref P3, P4, P5, P6.

Pełna wersja uchwał do wglądu na stronie internetowej:  
www.dzielnica2.krakow.pl i w siedzibie Rady Dzielnicy II 
Grzegórzki, przy ul. Daszyńskiego 22.

Małgorzata Ciemięga
Przewodnicząca Rady Dzielnicy II Grzegórzki

Dzień Otwarty Magistratu

Mieszkańcy Krakowa także w tym roku, w dniu 2 czerwca w ra-
mach obchodów Święta Miasta Krakowa mieli okazję zwiedzić 
miejsca codziennej pracy przedstawicieli władz miasta, a także 
zapoznać się z działaniami podejmowanymi w wybranych dzie-
dzinach zarządzania miastem. Tym razem mieszkańcy mogli rów-
nież obejrzeć graffiti w przestrzeni miejskiej, które były motywem 
przewodnim bieżącej edycji. Podczas Dnia Otwartego Magistratu 
zaprezentowały się krakowskie dzielnice, w tym także Rada Dziel-
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nicy II Grzegórzki. Radni nawiązywali rozmowy z mieszkańcami,  
a także rozdawali mieszkańcom gazetki dzielnicowe. Sala obrad 
RMK wypełniła się uczniami szkół każdego szczebla, biorącymi 
udział w projekcie „Uczeń – obywatel”. Na scenie przed magistra-
tem prezentowały się zespoły muzyczne i taneczne z krakowskich 
domów kultury.
Dziękujemy wszystkim tym, którzy znaleźli czas, by spędzić Święto 
Miasta Krakowa razem z nami.

Małgorzata Ciemięga
Przewodnicząca Rady Dzielnicy II Grzegórzki.

Czy „Szkieletor” przestanie 
nas w końcu straszyć?

Gdyby poproszono nas o podanie najbardziej znanych budynków 
w Krakowie, każdy bez wahania wymieniłby chyba Wawel, Sukien-
nice i Kościół Mariacki. W następnej kolejności padłoby pewnie kil-
ka innych zabytków z obszaru Starego Miasta. Można też przypusz-
czać, że w tym skądinąd zaszczytnym towarzystwie znalazłby się 
także inny budynek. Nie jest on zabytkiem, ale jest również znany 
w całej Polsce. Góruje on nad Rondem Mogilskim. Chyba każdy już 
się domyśla, że chodzi tu o nieukończony wieżowiec, zwany popu-
larnie „Szkieletorem”.
Na początek garść historii. Inwestycję rozpoczęto w 1975 r. Niestety, 
z powodów ekonomicznych przerwano ją w 1979 r. Od tego czasu 
wysuwano wiele pomysłów i projektów, których celem było do-
kończenie obiektu. Różne przeszkody, m.in. natury ekonomicznej, 
biurokratycznej czy organizacyjnej stawały jednak na przeszkodzie  
w dokończeniu obiektu. Dziś budynek „Szkieletora” nie jest używa-
ny, stanowi jedynie miejsce wywieszania banerów reklamowych. 
Zważywszy, że jest to centrum miasta, obiekt stanowi jego nie-
chlubną wizytówkę.
Wieloletnie trwanie inwestycji w stanie „placu budowy” sprawiło, że 
początkowo pojawiające się koncepcje zmierzające do jej dokoń-
czenia zaczęły stopniowo ustępować miejsca koncepcjom, których 
celem była rozbudowa (niekiedy nawet znaczna) już istniejące-
go szkieletu oraz budowa nowych budynków wokół „Szkieletora”.  
Z czasem ta niedokończona inwestycja PRL-u nieuchronnie bowiem 
wrosła w krajobraz Krakowa, stając się symbolem poprzedniej epo-
ki, z którą po prostu trzeba było „coś” zrobić. Na przykład w listo-
padzie 2007 r. pojawił się pomysł obudowania budynku kamienną 
elewacją i podwyższenia go z 92 m do nawet 130 m. Na przeszko-
dzie stanęła jednak decyzja Wojewódzkiej Rady Konserwatorskiej  
z 1 II 2008 r. Rada nie zgodziła się wówczas na podwyższenie obiek-
tu, motywując to faktem, że znajduje się on w obrębie zabytkowe-
go układu urbanistycznego Krakowa.
13 stycznia 2009 r. wojewódzki konserwator zabytków zgodził się 
na podniesienie budynku do 102,5 m. Przebudowa „Szkieletora” 
miała się rozpocząć w 2010 r. Wokół niego miał wyrosnąć kompleks 
kilku innych budynków o wysokości do 25 m. Miały tam znaleźć 
swoje miejsce mieszkania, biura, hotel, centrum wystawiennicze. 
Przewidziano również miejsce na usługi i sklepy. W samym „Szkiele-
torze” miały być zlokalizowane apartamenty, hotel i lokale biurowe.
Rozwój wydarzeń zmierzający do zakończenia złej passy „Szkiele-

tora” został przerwany decyzją Wojewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego w Krakowie z 12 XII 2011 r. Na jej mocy uchylono decyzję 
o warunkach zabudowy dla tego budynku. Sąd uzasadnił ją uchy-
bieniami w analizie urbanistycznej, co powodowało niezgodność 
decyzji z zapisami ustawy o planowaniu przestrzennym.
Sytuacja, przed jaką postawiła władze Krakowa decyzja Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego z 2011 r. stała się przyczynkiem 
do sięgnięcia po inne instrumenty z dziedziny gospodarki prze-
strzennej, a mianowicie po plan miejscowy. W przeciągu kilkuna-
stu miesięcy został opracowany projekt planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru obejmującego „Szkieletor” i tereny bez-
pośrednio z nim sąsiadujące.
W projekcie planu zapisano m.in., że dla zabudowy mieszkaniowej 
musi być co najmniej jedno miejsce postojowe na mieszkanie. Po-
nieważ nowo powstałe budynki wokół „Szkieletora” mają pełnić róż-
ną funkcję (np. biurową, handlową, hotelową), dla każdego z nich 
wyznaczono minimalne limity miejsc parkingowych, stosownie do 
funkcji pełnionych przez poszczególne budynki. 
Inwestor będący właścicielem wieżowca nie ma w planach loko-
wania tam hotelu. Na te potrzeby zostanie przeznaczony jeden  
z budynków, jakie mają powstać wokół „Szkieletora”. Zdecydowaną 
większość (a być może całość) wieżowca zostanie natomiast za-
adoptowana na biura. Dodatkowo na dole, do trzeciej kondygna-
cji, mają być zlokalizowane sale konferencyjne, sklepy i restauracje. 
Budynek podwyższony zostanie o dwie kondygnacje. Na dwóch 
najwyższych piętrach zaplanowano taras widokowy z częścią wy-
stawienniczą i kawiarnią. Wieżowiec ma obsługiwać istniejący pod-
ziemny parking na 290 miejsc, który obecnie jest w stanie surowym.
Przestrzeń wokół „Szkieletora” ma wypełnić 5 – 9 dodatkowych bu-
dynków. Zgodnie z projektem planu miejscowego ich wysokość ma 
wynosić 25 – 35 metrów. Nawiązywać więc one będą wysokością 
np. do kamienic znajdujących się po drugiej stronie ulicy Lubo-
mirskiego. Na terenie całego zespołu zabudowy przewidziano lo-
kalizację ok. 800 miejsc postojowych. Zlokalizowane one zostaną 
głównie w obrębie dużego, podziemnego parkingu, który ma być 
częścią opisywanego kompleksu biurowego.
Na sesji w dniu 17 maja 2013 r., Rada Dzielnicy II Grzegórzki wydała 
uchwałę, w myśl której wnosi o uwzględnienie następujących uwag 
do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go obszaru „Lubomirskiego – Beliny-Prażmowskiego”:
•	 zapewnienie	większej	liczby	miejsc	postojowych	poprzez	budo-

wę wielopoziomowego parkingu,
•	 utworzenie	pasa	włączającego	do	ruchu	w	ul.	Lubomirskiego,
•	 ograniczenie	 inwestycji	 do	 dokończenia	 istniejącego	 budynku	 

z ewentualnym zagospodarowaniem jego otoczenia w nawiąza-
niu do istniejącej historycznej zabudowy, jej charakteru i wyso-
kości,

•	 istniejącej	 bryły	 „Szkieletora”	 nie	 powinno	 się	 traktować	 jako	
precedensu do utrwalania i powiększania zabudowy wysokiej  
i średniowysokiej na obszarze planu i w tym rejonie miasta,

•	 zabudowa	nowoprojektowana	winna	nawiązywać	w	gabarycie	
do kontekstu zabudowy dzielnicy (Osiedla Oficerskiego, Uniwer-
sytetu Ekonomicznego i historycznej zabudowy kamienic „No-
wej Wesołej”), a nie wspomnianej dominanty wieżowej „Szkie- 
letora”.

Analiza projektu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Lu-
bomirskiego – Beliny-Prażmowskiego” prowadzi do wniosku, że 
został on opracowany ewidentnie pod kątem potrzeb inwestora. 
Istnieje np. możliwość, że jeżeli w wieżowcu będą mieszkania, biura 
i hotel, to miejsca postojowe zostaną wykupione przez właścicieli 
apartamentów. Może to skutkować brakiem wystarczającej ilości 
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miejsc dla gości hotelowych i pracowników biur. W takiej sytuacji 
mogą się oni czuć zmuszeni do parkowania na okolicznych ulicach. 
Następstwem tego mogłyby być problemy z parkowaniem dla 
obecnych mieszkańców dzielnicy. Stąd właśnie uwaga Rady Dziel-
nicy II na temat konieczności zapewnienia większej liczby miejsc 
postojowych poprzez budowę wielopoziomowego parkingu.
Istotne jest również rozwiązanie problemów komunikacyjnych. 
Wjazd do całego kompleksu biurowców będzie dostępny od stro-
ny ul. Lubomirskiego. Tam też ma powstać ogólnodostępny plac, 
otwarty w kierunku tej ulicy. Warto tu jednak dodać, że w sytuacji 
gdyby inwestor wybudował cały planowany kompleks biurowców, 
znacznie zwiększy się ruch samochodowy w rejonie Ronda Mogil-
skiego. Stanie się tak choćby ze względu na dużą ilość osób, jaka 
będzie mogła jednocześnie korzystać z opisywanego kompleksu 
budynków. Większy ruch samochodowy może przerosnąć możliwo-
ści Ronda Mogilskiego i w godzinach szczytu prowadzić do lokal-
nego paraliżu komunikacyjnego. Stąd właśnie sugestia Rady doty-
cząca utworzenia pasa włączającego do ruchu w ul. Lubomirskiego.
W razie uchwalenia przez Radę Miasta planu zagospodarowania 
do połowy roku, inwestor widzi możliwość zdobycia pozwolenia 
na budowę do końca tego roku. Rozpoczęcie adaptacji wieżowca 
miałoby wtedy miejsce z początkiem 2014 r.

Łukasz Pietryka
Radny Dzielnicy II Grzegórzki

Festyn Rodzinny 

17 maja 2013 r. odbył się w Samorządowym Przedszkolu nr 80 co-
roczny Festyn Rodzinny. Zaproszone zostały dzieci z Dzielnicy II, 
Żłobka przy ul. Żółkiewskiego oraz przedszkolaki wraz z rodzinami 
z Samorządowego Przedszkola nr 80.
Pogoda jak i humory dopisywały. Zabawy oraz konkursy były pro-
wadzone przez wodzireja p. Piotrka. Dzieci wraz z rodzicami miały 
okazję zaprezentować swoje umiejętności taneczne, wokalne, jak 
również sprawdzić swoją sprawność fizyczną.

Podczas trwania festynu prężnie działała przedszkolna kawiarenka 
oraz cukierenka, w której goście mogli posmakować ciast przygoto-
wanych przez rodziców oraz specjałów przedszkolnej kuchni.
Ponadto dzieci miały szansę zamienić się w kolorowe motyle, posta-
ci bajkowe, zwierzątka, dzięki paniom z kącika „malowania twarzy”; 

wylosować ciekawe nagrody w „Kole Fortuny”, jak również wyrazić 
swoją ekspresję twórczą w kąciku plastycznym.
Pracownicy Przedszkola nr 80 dziękują wszystkim, którzy uświetnili 
swoją obecnością tegoroczny festyn i zapraszają w następnym roku. 

II Amatorski Turniej Piłki Nożnej

8 czerwca na boiskach VIII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. 
Grzegórzeckiej 24 odbył się II Amatorski Turniej Piłki Nożnej o Pu-
char Przewodniczącej Rady Dzielnicy II. W turnieju wzięło udział 8 
zespołów: reprezentacja Zespołu Szkół Zawodowych nr 1, drużyny 
reprezentujące firmy z Grzegórzek: Teva Kraków oraz Hotel Galaxy 
oraz pięć zespołów) stworzonych przez mieszkańców: Stare Dąbie, 
Stare Grzegórzki, Olsza 1N.o.C, Gramy Swoje oraz Lamers. Mecz fina-
łowy podobnie jak w roku 2012 roku rozegrały drużyny Stare Dąbie 
oraz Olsza 1 N.o.C. W 2012 r. finał rozstrzygnął konkurs rzutów kar-
nych, w tym roku mecz był tak samo zacięty i po dogrywce wygrał 
zespół Olsza 1 N.o.C w składzie: Konrad Kapłon, Dominik Łoźiński, 
Adam Braś, Jakub Szydłak , Bartosz Jamróz, Konrad Jantos, Krzysztof 
Marczewski, Michał Filipowicz, Mateusz Bieszczanin, Adam Nogaj. 
Najlepszym zawodnikiem turnieju został wybrany Bartosz Jamróz, 
strzelec zwycięskiej bramki w finale, natomiast najlepszym bram-
karzem II edycji turnieju został Patryk Gumula ze Starego Dąbia. 
Dla najlepszych drużyn i zawodników Rada Dzielnicy przygoto- 
wała okazałe puchary i nagrody rzeczowe. Gratulujemy najlepszym  
zespołom i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji turnieju  
w 2014 roku. 

Łukasz Derdziński
Przewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy II

Zwycięska drużyna z Olszy, fot. Grzegorz Finowski
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Szkoła z siatkówką w tle

Od kilku lat Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 im. Jana Pawła II  
w Krakowie, w którego skład wchodzi Gimnazjum nr 5 oraz  
XXIV LO, mieszczące się w budynku przy ul. Wyrwińskiego 1,  
umożliwia udział młodzieży w atrakcyjnych zajęciach sportowych. 
Szkoła nawiązała współprace z klubem Radwan Sport, którego tre-
ningi uzupełniają regularne zajęcia wychowania fizycznego. Dzięki 
reformie, w ramach zajęć obowiązkowych, uczniowie mają możli-
wość wyboru sekcji sportowej spersonalizowanej wedle preferen-
cji. Coraz większą popularnością cieszą się zajęcia z piłki siatkowej. 
Nauczyciele popierają ten kierunek, dając możliwość rozwoju  
w tym obszarze w gimnazjum oraz kontynuacji kariery w liceum,  
a także po jego zakończeniu w Uczniowskim Klubie Sportowym, 
biorącym udział w rozgrywkach Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej 
Małopolskiego TKKF. Szkoła bierze czynny udział w rozgrywkach  
i turniejach organizowanych przez Krakowski SZS oraz Radę Dziel-
nicy II. Wychodząc naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu młodych 
adeptów siatkówki, Gimnazjum nr 5 zorganizowało Mikołajkowy 
Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora ZSO nr 11, który odbył się  
w dniach 6-7 grudnia 2012 r., w którym triumfowała SP nr 155.  
Mecze rozgrywane były systemem „czterech na czterech”, a po-
szczególne składy „czwórkowe” miały charakter mieszany. Zabawę 
uświetniły trenerki klubu Radwan Sport Karolina Surma oraz Mag-
dalena Żochowska, które przeprowadziły otwarty trening siatków-
ki, podczas którego Grzegorz Radwan w mikołajowym przebraniu 
szczodrze rozdawał nagrody. Licealiści też mieli swoje święto. Od-
był się Towarzyski Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Rady 
Dzielnicy II oraz Dyrektora XXIV LO pod patronatem pani Agnieszki 
Bednarek-Kaszy. Z zaproszenia skorzystały szkoły ponadgimna-
zjalne z naszej dzielnicy, a także zaproszeni goście. Tryumfowały 
dziewczęta z VIII LO. Obecność wspaniałej siatkarki pani Agnieszki 
Bednarek-Kaszy zmobilizowała uczestników do niezwykle wyso- 
kiego poziomu rozgrywek. Podczas ceremonii medalowej zdję- 
ciom i autografom nie było końca. Jeszcze w czerwcu zawody ro-
zegrają chłopcy z liceum, a specjalnym gościem tej edycji będzie 
pani Aleksandra Jagieło. Wysoki poziom sportowy i emocje gwa-
rantowane. Szkoła pragnie wspierać rozwój edukacyjny młodzieży, 
podług motta: „w zdrowym ciele zdrowy duch” dając możliwość 
nauki od nowego roku szkolnego w klasach sportowych o profilu 
„piłka siatkowa”. Jesteśmy przekonani, że z tej oferty skorzysta wie-
lu uczniów zainteresowanych nauką i szkoleniem z zakresu piłki  
siatkowej. 

Zespół ZSO nr 11

SAW Grzegórzki – idą wakacje!

Piłka w grze

Od ponad roku dzieci należące do Stowarzyszenia uczestniczą  
w treningach piłkarskich i zajęciach sportowych, które już dają 
owoce! Wiele wygranych meczy, wysokie miejsce w tabeli oraz 
zadowolenie dzieci i rodziców dają chęci do dalszej pracy! Coraz 
częściej rodzice i opiekunowie włączają się w nasze dzieło poprzez 
kibicowanie czy rozgrywanie meczy z własnymi dziećmi – za co im 
serdecznie dziękujemy. Ostatnio taka okazja nadarzyła się podczas 
długiego weekendu majowego oraz na III Rodzinnym Festynie 
Szkoły Podstawowej nr 38, na którym Stowarzyszenie zorganizowa-
ło mecz rodzice – dzieci oraz turniej tańca na matach tanecznych. 
Dorośli jeszcze mają kondycję – wygrali z dziećmi w piłkę 2:0 a tur-
niej na matach wygrał Marek z VIC, Szymon z VIA i Adrian z VIB.

Idą wakacje

Wielkimi krokami zbliża się zakończenie roku szkolnego. Podczas 
wakacji wybieramy się do Białego Dunajca na obóz sportowo – re-
kreacyjny oraz na kolonię do Bułgarii. Na oba wyjazdy lista jest już 
prawie zamknięta. W drugiej połowie sierpnia już dziś zapraszamy 
na zajęcia sportowe w ramach akcji lato w mieście. Informacja co, 
gdzie i kiedy pojawi się na naszej stronie internetowej w czasie wa-
kacji. Cieszymy się, że tak duża liczba dzieci z rejonu Grzegórzek i 
nie tylko spędzi z nami czas wolny w czasie wakacji.

Zapraszamy przez cały rok

W każdej chwili można dołączyć do naszego grona i aktywnie spę-
dzać z nami kilka godzin w tygodniu. Wystarczy przyjść i zapisać 
dziecko na zajęcia piłki nożnej. Nowy podział na grupy odbędzie 
się już we wrześniu – trenować będziemy 2-3 razy w tygodniu w 
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czterech grupach. Również od września zapraszamy do kolejnych 
sekcji, o których informacja pojawi się pod koniec wakacji. A dziś 
zapraszamy na naszą stronę internetową, gdzie zobaczyć można 
zdjęcia z meczy organizowanych przez Małopolski Związek Piłki 
Nożnej, wyjazdów i wycieczek.

Sławomir Swornik
Rafał Bohacz

Stowarzyszenie Aktywny Wypoczynek Grzegórzki
31-552 Kraków, ul. Bobrowskiego 9
www.aktywnywypoczynek-krakow.pl
aktywnywypoczynek@onet.pl

Teva i Vibovit dla dzieci

W drugą sobotę czerwca Teva wraz Vibovitem zaprosiła dzieci do 
Akademii Zdrowia. Na terenie biurowca przy ul. Rymarskiej 3 od-
była się impreza z okazji Dnia Dziecka, w której wzięły udział dzieci 
pracowników firmy oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3.
Udział w imprezie uczniów ze szkoły przy ul. Topolowej był jedną 
z nagród w konkursie plastycznym „Witaminy to zdrowie”, zorgani-
zowanym przez  Teva z okazji 40 urodzin preparatu Vibovit. Dzieci 
miały okazję uczestniczyć w licznych konkurencjach sportowych, 
a każdy kto zebrał komplet pieczątek, na poszczególnych witami-
nowych stacjach,  otrzymywał  zdrową nagrodę w postaci Vibovtu 
Żelek Literek.

Dla autorów najlepszych prac plastycznych Teva ufundowała na-
grody – hulajnogi, gry planszowe, puzzle itp.  Uczestnicy zabawy 
mogli także obejrzeć jak wygląda produkcja leków – dzięki wyciecz-
ce zorganizowanej po wydziałach produkcyjnych firmy.

  Aleksandra Markowska

PS. Serdecznie dziękujemy firmie Teva za zaproszenie dzieci ze  
Szkoły Podstawowej nr 3 do udziału w uroczystości oraz piękne  
nagrody. Firma Teva  sfinansowała i współorganizowała także wiel-
ką zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na  
terenie naszej Dzielnicy (14-15 czerwiec).

Małgorzata Sułkowska
Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska RDII

Akcja „Budki lęgowe”  
w Dzielnicy II

Zainicjowana przez Radę Dzielnicy II akcja zakładania budek lęgo-
wych dla ptaków na terenie placówek oświatowych dzielnicy spo-
tkała się w środowisku ze zrozumieniem i dużym zainteresowaniem. 
W przedsięwzięciu wzięły udział przedszkola, szkoły, młodzieżowe 
domy kultury oraz wiele prywatnych osób, które zaangażowały się 
w wyszukiwanie miejsc na nowe lokalizacje. Do chwili obecnej na 
Grzegórzkach zawisło ponad 70 nowych budek dla małych ptaków, 
tworząc całe „osiedla budek lęgowych”, ponadto w wielu miejscach 
pojawiły się pojedyncze „domki”. Środki na ten cel pochodziły z fun-
duszy Rady Dzielnicy II, która już w poprzednim roku zarezerwowa-
ła je w swoim budżecie. Wsparła nas również Regionalna Dyrekcja 
Lasów Państwowych w Krakowie, od której otrzymaliśmy kolejną 
partię ptasich domków. Mamy nadzieję, że działalność ta przynie-
sie wymierne efekty i w przyszłości Dzielnica II Grzegórzki stanie się 
bardziej bezpieczną i gościnną strefą dla ptasiej populacji.

Jak już pisaliśmy w poprzednim wydaniu Gazetki Dzielnicowej, 
nasza akcja została włączona w działania krakowskiego projektu 
Asocjacji Promotorów Radosnego Ptaka. (http://asocjacjapromoto-
rowrp.com), a koordynowana jest przez Młodzieżowy Dom Kultury 
„Dom Harcerza” przy ul. Lotniczej (www.mdk-lotnicza.pl).
Wszelkie dodatkowe informacje można znaleźć na w/w stronach  
internetowych.

Mieczysław Czytajło
Radny Dzielnicy II, Ambasador Asocjacji Promotorów RP
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Szanowni Mieszkańcy  
Dzielnicy II i nie tylko!

Korzystając z okazji, że Informator Rady Dzielnicy 
II Grzegórzki dociera do szerokiej rzeszy ludzi zain-
teresowanych tym, co się dzieje w naszym najbliż-
szym otoczeniu, chcieliśmy przedstawić Państwu 
nową ofertę, jaką przygotowała dla swoich czytelników Śródmiej-
ska Biblioteka Publiczna w Krakowie.
Miło nam poinformować, że od czerwca 2013 roku nasi czytel-
nicy mogą korzystać bezpłatnie z książek elektronicznych bazy  
http://libra.ibuk.pl Państwowego Wydawnictwa Naukowego. Bi-
blioteka wykupiła 31 publikacji. Oznacza to, że KAŻDA osoba za-
pisana do którejkolwiek z 15 filii będzie mogła przeglądać katalog 
wykupionych publikacji i czytać je on-line za darmo bez żadnych 
ograniczeń czasowych i to nie tylko w bibliotece, ale także w domu. 
Postaramy się, aby kolejne zakupione pozycje były dostosowane do 
potrzeb naszych czytelników.
W elektronicznej czytelni znajdziecie Państwo podręczniki akade-
mickie i książki naukowe, co nie znaczy, że kierujemy swoją ofertę 
wyłącznie do młodych ludzi. Do dyspozycji wszystkich osób zain-
teresowanych znajdują się publikacje z zakresu humanistyki, nauk 
społecznych, ekonomicznych, medycznych, prawnych i wiele in-
nych pozycji, których brak na półkach naszych bibliotek. Ta forma 
czytelnictwa gwarantuje szybki i niezawodny dostęp do wybranych 
książek bez konieczności zamawiania ich w bibliotece. 
We wszystkich bibliotekach sieci ŚBP (w tym pięciu na terenie Dziel-
nicy II) możecie się logować Państwo do czytelni on-line lub uzy-
skać hasło, które pozwoli zrobić to z domowego komputera.
W razie trudności nasi pracownicy udzielą wszystkich potrzebnych 
informacji i technicznej pomocy.
Serdecznie zachęcamy do skorzystania z oferty.

Na Grzegórzkach będzie  
teatr varietes

Mieszkańcy Krakowa mają szeroką możliwość korzystania z usług 
różnego rodzaju instytucji kulturalnych. W naszym mieście jest 
bowiem szereg teatrów, muzeów czy kin. Wśród tych ostatnich są 
zarówno duże, komercyjne multipleksy, jak i mniejsze kina studyj-
ne. Te drugie nie są instytucjami nastawionymi stricte na zysk. Nic 
więc dziwnego, że w ostatnich latach niejednokrotnie dochodziło 
do zamykania różnych instytucji kultury. Przyczyną podejmowania 
takich właśnie decyzji były najczęściej względy finansowe. Jako 
przykład wystarczy tu podać choćby sprawę Kina „Ars”. Na szczęście, 
po licznych interwencjach krakowian oraz środowisk związanych  
z kulturą, kino udało się w znacznym stopniu uratować.
Tymczasem w pobliżu Ronda Grzegórzeckiego znajduje się opu-
stoszały budynek dawnego Kina „Związkowiec”. Wybudowano go 
jeszcze w latach dwudziestolecia międzywojennego. Miasto kupiło 
go sześć lat temu. Część budynku nie była wówczas wykorzystywa-
na. Rozpoczęła się wtedy modernizacja obiektu, a w jego obrębie 
miał powstać teatr varietes. Ze względu jednak na deficyt środków 

finansowych, prace utkwiły w martwym punkcie.
Według najnowszych planów, w tym budynku ma być teatr rewio-
wy. Krakowska Scena Varietes, bo tak będzie się nazywać nowy te-
atr, będzie prezentować lżejszy repertuar, ale będzie też miejscem 
pokazów filmowych, koncertów czy konferencji. 
Plany generalnego remontu dawnego „Związkowca” przewidują, 
że zostanie zachowany kształt architektoniczny budynku. Adapta-
cja dotyczyć będzie natomiast wnętrza budynku. Firma, która wy-
kona przebudowę, powiększy scenę, a część pomieszczeń będzie 
zaadoptowana na sale prób, garderoby, pokoje gościnne oraz ad-
ministracyjne. Widownia ma pomieścić 400 osób. Umowa zawarta  
z wykonawcą przewiduje wykonanie zadania do końca 2014 r.
W chwili obecnej nie jest jeszcze rozstrzygnięte, kto będzie gospoda-
rzem obiektu po remoncie. Niewykluczone, że będzie nim Krakow-
skie Biuro Festiwalowe, być może jakiś inny podmiot. Na razie nic nie 
wskazuje, aby obiekt miał być wynajęty prywatnej jednostce.
Niestety, przy okazji modernizacji budynku nikt nie zainteresował 
się zwiększeniem liczby miejsc parkingowych w okolicy. Trudno 
sobie wyobrazić, by dziś okolice „Związkowca” pomieściły np. 400 
osób, z których połowa przyjedzie samochodami. W pobliżu nie 
ma odpowiedniego parkingu. Naprzeciwko „Związkowca” powstaje 
budynek mieszkalny, a na ul. Rogozińskiego planowana jest budo-
wa następnych. Dodatkowo okoliczne ulice (np. ul. Grzegórzecka) 
wymagają przeprowadzenia remontów, gdyż ich stan jest po pro-
stu fatalny. Działka na zapleczu budynku, na obszarze której można 
zlokalizować parking należy do firmy deweloperskiej, która od pew-
nego czasu nie wykazuje żadnej aktywności. 
Z pewnością nie wszyscy przyklasną pomysłowi wydania 14 mln zł 
na kulturę. Ale skoro znalazły się setki milionów na stadiony, Halę 
Widowiskowo – Sportową w Czyżynach czy Centrum Kongresowe, 
to dlaczego nie zainwestować dziesiątek milionów w kulturę?

Łukasz Pietryka
Radny Dzielnicy II Grzegórzki

PRZESZŁOŚĆ –  
TERAŹNIEJSZOŚĆ –  
PRZYSZŁOŚĆ,

czyli
Festyn Odkrywców Szkoły Podstawowej nr 38
im. Bractwa Kurkowego w Krakowie

Rodzinne świętowanie
Po raz trzeci w naszej szkole odbył się Rodzinny Festyn – dla do-
rosłych, młodzieży i dzieci - zorganizowany przez Radę Rodziców 
i całą szkolną społeczność – dyrekcję, nauczycieli, dzieci. Impreza 
odbyła się w sobotę, 8.06.2013 r. w godzinach od 10.00 do 14.00. 
W tym roku motywem przewodnim były: przeszłość, teraźniejszość 
i przyszłość. Poszczególne klasy z pomocą (nie taką niewielką) ro-
dziców przygotowały stanowiska tematyczne nawiązujące do róż-
nych dziedzin życia. Łączyło je jedno – wszystkie prezentowały 
dany temat dawniej, dziś i jutro. Impreza rozpoczęła się spektaklem 
przygotowanym przez klasę VI b i chór szkolny, a zatytułowanym  
„Miłość dawniej i dziś”.
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Konkursy i atrakcje
Każda z obecnych na festynie osób – a doliczyliśmy się ich ok. pię-
ciuset - mogła wziąć udział w konkurencjach sportowych, poka-
zach, doświadczeniach oraz zabawach i zajęciach zorganizowanych 
przez instytucje zaangażowane w nasz piknik. A było ich mnóstwo. 
Ponadto całe czterogodzinne spotkanie uświetniały występy ze-
społów tanecznych, muzycznych, artystycznych.

Występ Gwiazdy
Największą atrakcją naszego spotkania był owiany niemal do koń-
ca tajemnicą występ gwiazdy. Swoją obecnością zaszczycił nas pan  
Maciej Maleńczuk, który dał prawie czterdziestominutowy koncert 
dla społeczności naszej szkoły. Po dynamicznym i rzęsiście oklaskiwa-
nym recitalu rozdawał zdjęcia i autografy. Na koniec odbyła się rów-
nież aukcja – rodzice i dzieci mogli wylicytować dla siebie przedmioty 
ofiarowane przez Gwiazdę, szkołę, pracowników i inne organizacje.

Radość ze spotkania
Festyn szkolny to jedna z nielicznych okazji, gdzie przy jednej sce-
nie, w jednym miejscu spotyka się cała społeczność naszej szkoły. 
W tym dniu nie jest ważne, ile kto ma lat, czy kim jest. Spotykają się 
wszyscy jak wielka rodzina – przy kawie, herbacie, na rozmowach, 
podczas zabawy. Rodzinnie, miło i sympatycznie – z uśmiechem  
i życzliwością.

Organizacja
III Rodzinny Festyn Szkolny odbył się dzięki wielkiemu zaangażo-
waniu Rady Rodziców, Dyrekcji, nauczycieli i uczniów. Swoją obec-
nością zaszczyciło nas Bractwo Kurkowe – patron naszej szkoły oraz  
wiele instytucji, które przygotowały swoje stanowiska dla dzieci  
i dorosłych – Katolicki Dom Kultury im. kard. A.S. Sapiehy, który przy-
gotował liczne występy taneczne i muzyczne oraz zapewnił sprzęt 
nagłaśniający, sklep KLOCKI24.pl, który przygotował atrakcje zwią-
zane z klockami i ciastoliną, ośrodek twórczego rozwoju Bystrzak, 
Europejski  Instytut Edukacji Engram, który od roku współpracuje 
z naszą szkołą, Stowarzyszenie Aktywny Wypoczynek Grzegórzki 
organizujące turniej na matach i mecz piłki nożnej dzieci vs rodzi-
ce, sekcja zapaśnicza TS Wisła, Szkoła Języków Obcych Discovery, 
harcerze. Ponadto można było poskakać na trampolinie, pojeździć 
na segway’u, obejrzeć szkielet dinozaura, posilić się w kawiarence 
z ciastami i napojami albo w stołówce serwującej gorące dania,  
a wreszcie wziąć udział w kolorowej kweście.

Do następnego razu!
Wszyscy bawili się świetnie, mimo wielu obaw dopisała także po-
goda. Dziękujemy wszystkim: nauczycielom, rodzicom i dzieciom 
za zaangażowanie w organizację Festynu. Taki wspaniały dzień po-
wtórzy się w naszej szkole jeszcze nie raz, dlatego już dziś zaprasza-
my na kolejny Rodzinny Festyn wszystkich rodziców, dzieci, absol-
wentów i sympatyków naszej szkoły!

Szkoła Podstawowa nr 38 im. Bractwa Kurkowego w Krakowie
31-543 Kraków, ul. Fr. Nullo 23
www.sp38.krakow.pl

KOMISARIAT POLICJI II  
w Krakowie
31-503 Kraków ul. Lubicz 21, tel. (12) 61 52915, fax (12) 61 57046

Zbliża się okres wakacji w czasie, 
którego dochodzi do zwiększonej 
liczby kradzieży, oszustw. Dla po-
prawy bezpieczeństwa mieszkań-
ców naszej Dzielnicy w porozumie-
niu z Komendantem Komisariatu 
Policji II - „BIAŁY DOMEK” chcemy 
przekazać Państwu kilka informa-
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cji, które pomogą ustrzec się przed przykrymi zdarzeniami.

Miejsca, w których najczęściej dochodzi do kradzieży:
 środki komunikacji publicznej, 
 sklepy (szczególnie markety, galerie, centra handlowe), 
 okolice bankomatów. 

Jak uniknąć kradzieży w środkach komunikacji publicznej?
 bądź czujny w miejscach, gdzie występuje duży tłok, 
 torebkę i plecak zdejmuj z ramion i miej w zasięgu wzroku, 
 zamykaj na zamek podręczny bagaż, 
 nie trzymaj w jednym miejscu portfela, dokumentów i kluczy do 

mieszkania i samochodu, 
 nie noś portfela ani innych wartościowych rzeczy w tylnej kie-

szeni spodni, 
 większą ilość przenoszonej gotówki porozmieszczaj w kilku kie-

szeniach.

Jak uniknąć oszustw: przez osoby podszywające się pod człon-
ków rodziny lub ich znajomych?

 „Metoda „na wnuczka” charakteryzuje się tym, że sprawca po-
daje się za wnuka, syna lub innego krewnego osoby, do której 
dzwoni. Prowadzi rozmowę w taki sposób, by przekonać roz-
mówcę, że faktycznie jest tą osobą, za którą się podaje i pod 
pozorem niepowtarzalnej okazji /zakup mieszkania, promocja  
w sklepie/ lub nieszczęśliwego wypadku /wypadek samocho- 
dowy, porwanie, nagła operacja/ zwraca się z prośbą o natych-
miastowa pomoc finansową. Po gotówkę do domu czy banku 
podsyła „znajomego”.

 Bądź ostrożny w kontaktach z nieznajomymi. Nie ufaj osobom, 
które kontaktują się telefonicznie, podając się za krewnych lub 
ich przyjaciół.

 Nigdy nie przekazuj pieniędzy osobom, których nie znasz.
 Nie ulegaj presji jego „opowieści”. Zawsze potwierdzaj prośbę  

o pomoc, kontaktując się z rodziną osobiście.  

Jak uniknąć oszustw przez osoby podające się za pracowników 
administracji, urzędu?
Nie każdy kto puka do Twoich drzwi ma uczciwe zamiary. Oszust 
może Cię odwiedzić na przykład jako:

 Urzędnik - pozornie godny zaufania, elegancko ubrany, udaje 
pracownika urzędu, doradcę prawnego.

 Sprzedawca - oferuje po atrakcyjnej cenie sprzedaż biżuterii, 
odzieży i innych towarów.

 Robotnik - twierdzi, że musi pilnie sprawdzić stan techniczny 
przewodów lub urządzeń elektrycznych, gazowych, kanaliza-
cyjnych, bądź natychmiast coś naprawić. Oferuje tanio różnego 
rodzaju usługi.

 Dokładnie sprawdzaj tożsamość i wiarygodność osób obcych 
przychodzących do Twojego mieszkania. 

 Poproś o dokumenty do reprezentowania firmy, na którą się po-
wołują.

 Po wejściu pracownika zamykaj drzwi za sobą, ewentualnie po-
proś sąsiada by Ci towarzyszył.

 Jeśli chcesz skorzystać z oferowanej usługi unikaj płacenia za-
datku.

 Odmawiaj okazania dowodu osobistego lub innych dokumen-
tów, ujawniasz w ten sposób „zwyczajowe” schowki domo- 
wników.

 Umawiaj się na spotkanie w instytucji, którą reprezentuje odwie-

dzający.
 Nie daj się ponieść emocjom i chęci „zrobienia złotego intere-

su” z osobą obcą. Atmosfera pośpiechu jest pierwszym sygna-
łem ostrzegawczym.

 Jeśli coś podejrzewasz zadzwoń na Policję tel: 977 lub 112

Jak uniknąć: kradzieży pieniędzy z bankomatu
 Nie trzymaj zapisanego kodu PIN razem z kartą
 Nie podchodź do bankomatu w nocy, sam, zwłaszcza, gdy jest to 

miejsce słabo oświetlone. 
 Wystukując PIN zawsze zasłaniaj klawiaturę bankomatu (np. 

ręką, torebką, teczką czy portfelem), wówczas nie staniesz się 
ofiarą sposobu na lusterko i z kamerą. 

 Nigdy nie noś karty w miejscu, z którego stosunkowo łatwo ją 
ukraść, a więc w torebce, portmonetce, portfelu z dokumentami 
czy po prostu w kieszeni. Najlepiej chować kartę do wewnętrz-
nych kieszeni ubrania znajdującego się blisko przy ciele (np. ża-
kiet, marynarka).

18. urodziny Klubu Tańca  
Towarzyskiego „Poleczka”

Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego  
o Puchar Dyrektora MDK „Dom Harcerza”

W dniach 8-9 czerwca w gościnnych progach Szkoły Podstawowej 
nr 2 im. Św. Wojciecha w Krakowie, w ramach współpracy placówek 
oświatowych Dzielnicy II i III odbył się kolejny Ogólnopolski Turniej 
Tańca Towarzyskiego o Puchar Dyrektora Młodzieżowego Domu 
Kultury „Dom Harcerza” im. prof. A. Kamińskiego w Krakowie. Okazja 
do tego była szczególna, bo w bieżącym roku działający przy MDK 
Klub Tańca Towarzyskiego „Poleczka” obchodzi 18 rocznicę swojego 
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powstania. Jego założycielem i wieloletnim kierownikiem jest zna-
na w Krakowie i Polsce mistrzyni tańca towarzyskiego, trenerka, pe-
dagog i wielki autorytet pani Maria Nowak, która w trakcie Turnieju 
pełniła rolę „mamy” i Sędziego Głównego.
W turniejowych zmaganiach wzięło udział kilkuset tancerzy, repre-
zentujących  kilkadziesiąt  klubów tanecznych z całej Polski. Oprócz 
par turniejowych klas dziecięcych i młodzieżowych wystąpili rów-
nież seniorzy, którzy w wieczornej części pierwszego dnia zawład-
nęli parkietem. Zarówno w sobotę, jak też w niedzielę nie zabrakło 
występów najmłodszych – tancerek i tancerzy z krakowskich przed-
szkoli i pierwszych klas szkół podstawowych, którzy swoim zapa-
łem i energią dzielili się z licznie zgromadzoną publicznością. Każdy 
blok Turnieju kończył się wręczeniem dyplomów, upominków i „ty-
tułowych” Pucharów Dyrektora MDK. Taneczną rywalizację uświet-
niły prezentacje programów zespołu tańca disco oraz Dziecięcego 
Zespołu Folklorystycznego „Lajkoniki”. Publiczność nie zawiodła, 
bo taneczne występy w ciągu 2 dni obejrzało ponad 1200 widzów. 
Organizację Turnieju wsparło wielu sponsorów i wolontariuszy, ale 
szczególne podziękowania należą się p. Jolancie Gajęckiej - dyrek-
torce SP nr 2, która swoim zaangażowaniem i zrozumieniem cały 
czas wspierała organizatorów. Mamy nadzieję, że w przyszłości uda 
nam się przeprowadzić jeszcze wiele wspólnych imprez.
  (mdk)

Puchar Tymbarku 

Na obiektach sportowych VIII Liceum Ogólnokształcącego przy 
ulicy Grzegórzeckiej odbył się 28 maja etap dzielnicowy Turnieju  
„Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”.
W zmaganiach 10-latków wzięły udział drużyny z Dzielnicy II – Kra-
ków Grzegórzki oraz z Dzielnicy I – Kraków Stare Miasto.
W Dzielnicy II do etapu krakowskiego awansowali chłopcy ze Szkoły 
Podstawowej nr 10.
Bardzo dziękujemy współorganizatorom wydarzenia, firmom: Ma-
spex, Colorex i Rogate Ranczo, które ufundowały nagrody. Upomin-
ki przyniosły wiele radości zawodnikom. Podziękowania również 
dla dyrektora VIII LO, pana Zdzisława Kusztala, który udostępnił 
boisko.

Grzegorz Finowski
Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy II Grzegórzki
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Uroczyste obchody jubileuszu 
150-lecia Szkoły Podstawowej 
z Oddziałami Integracyjnymi 
nr 3 w Krakowie przy  
ul. Topolowej 22

WYJĄTKOWA UROCZYSTOŚĆ,  
WYJĄTKOWE WYDARZENIE!

Jubileusz to dowód nieubłaganie pędzącego czasu. Z kart kronik 
szkolnych, zdjęć i archiwaliów wyłaniają się wydarzenia, ludzie  
i sprawy, które choć należą do przeszłości, to są częścią historii i te-
raźniejszości naszej szkoły.

Jak głoszą kroniki szkolne, założenie szkoły przypada na rok 1863  
a więc 150 lat temu! Powstała ona jeszcze w okresie zaboru au-
striackiego, w czasach panowania cesarza Franciszka Józefa I, któ-
rego osoba figuruje na kartach pierwszej kroniki szkoły oraz „Złotej 
księgi” uczniów i absolwentów. Szkoła wielokrotnie zmieniała swoją 
siedzibę. W ramach II etapu programu miejskiego budowy szkól 
zbudowano szkoły przy ul. Topolowej i Lubomirskiego i 3 X 1904 
roku szkoła wprowadziła się już na stałe do budynków: przy ul. Lu-
bomirskiego (dziewięć klas chłopców) oraz przy ul. Topolowej (je-
denaście klas dziewcząt). Dnia 20 X 1904 roku odbyło się uroczyste 
poświęcenie  i otwarcie  obu szkół, które awansowały na 4-klasową 
ludową i 3-klasową wydziałową. Od dnia 1 IX 1971 roku po dzień 
dzisiejszy szkoła mieści się w budynku przy ul. Topolowej. W 2000 
roku szkoła, w wyniku reformy systemu edukacji, przekształciła się 
w sześcioletnią szkołę podstawową. Od 2001 roku do dnia dzisiej-
szego szkoła prowadzi klasy integracyjne.

17 maja 2013 roku w naszej szkole miało miejsce niezwykłe wyda-
rzenie. W tym dniu obchodzono Jubileusz 150-lecia istnienia Szko-
ły. Do tej uroczystości Dyrekcja Szkoły, Grono Pedagogiczne oraz 
Uczniowie przygotowywali się dużo wcześniej. Opracowano pro-
gram artystyczny, powstały okolicznościowe wystawy, gazetki, de-
koracje. Na ten niezwykły jubileusz zaproszono honorowych gości, 
absolwentów, przyjaciół i sympatyków szkoły. Uroczystości rozpo-
częły się Mszą św. w kościele św. Mikołaja, następnie w auli szkolnej 
odbyła się uroczysta akademia przygotowana przez nauczycieli, 
w której brali udział uczniowie od klasy pierwszej do klasy szóstej. 
Podczas tej niezwykłej uroczystości wszyscy odbyli wspaniałą wę-
drówkę po naszym pięknym mieście i jego historii, a następnie 
mogli zobaczyć wystawę prezentująca historię szkoły pod hasłem: 
„Wczoraj i dziś” oraz poznać Patrona szkoły Andrzeja Frycza Mo-
drzewskiego, którego portrety namalowane przez uczniów i jego 
złote myśli wzbogaciły okolicznościową wystawę. Na tym niezwy-
kłym jubileuszu zaszczycili nas swoja obecnością m.in: Małopolski 
Wicekurator Oświaty Pan Grzegorz Baran, Radna Miasta Krakowa 
-  Pani Magdalena Bassara, Radni  Dzielnicy II: Pan Grzegorz Finow-
ski i  Pani Małgorzata Sułkowska, inspektor Wydziału Edukacji Pani 
Katarzyna Nowicka, przedstawiciele związków zawodowych oraz 
byli dyrektorzy i nauczyciele, a także absolwenci naszej szkoły. Po 
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MŁODZI WŚRÓD SŁÓW

Kampania „Słowa mogą ranić, słowa mogą przytulać” zorganizo-
wana przez Stowarzyszenie SIEMACHA poruszyła ważną kwestię, 
pojawiającą się w codziennym życiu każdego z nas – kiedy to w 
kontakcie z innymi ludźmi pełnimy funkcję zarówno odbiorcy, jak 
i nadawcy, wypowiadamy słowa oraz je słyszymy. 
Słowa wypowiedziane przez naszych rówieśników czy inne osoby 
z naszego otoczenia często wywierają silny wpływ na naszą samo-
ocenę, kształtują ją – mogą nas uskrzydlić albo wręcz przeciwnie 
podciąć nam skrzydła. 
Młodzi ludzie bardzo często są nieświadomi konsekwencji, jakie 
niosą za sobą słowa wypowiadane w afekcie do drugiej osoby.  
W zależności od ich charakteru mogą wywoływać skrajnie różne 
emocje u odbiorcy, powodować zmianę jego nastawienia do ludzi, 
niwelować poczucie akceptacji w środowisku. 
Bywa też tak, że nic nieznaczące dla nas, błahe treści, kierowane do 
naszego rozmówcy, które dla nas są oznaką zwyczajnej uprzejmości, 
mogą go wesprzeć, „przytulić”, podnieść na duchu. Takie komple-
menty mogą zbudować solidny fundament naszej relacji z tą osobą. 
Kampania „Słowa mogą ranić, słowa mogą przytulać” miała na celu 
przede wszystkim uzmysłowić młodzieży i nie tylko, że człowiek jest 
istotą, która  potrzebuje słyszeć od innych, jak bardzo jest ważny, 
aby wzmocniło się w nim przekonanie o swojej wyjątkowości. Po-
przez różnorodne zabawy, takie jak otulanie innych osób szalikiem 
z miłych słów, mogliśmy otworzyć się na innych, usłyszeć ciepłe sło-
wa ze strony rówieśników i wychowawców, a także poczuć swoją 
wartość oraz uwierzyć w siebie. Wychowankowie SIEMACHA Spot 
mogli także zaangażować się w różne konkursy o tejże tematyce, 
przelać swoje emocje na papier poprzez prace plastyczne bądź  
literackie. 
Akcja zyskała wielu zwolenników. Jedna z uczestniczek, pani Ange-
lina Dudek, (SIEMACHA Spot przy ul. Mogilskiej 58) dzieli się z nami 
swoimi odczuciami związanymi z minioną kampanią: „Takie akcje 
społeczne przede wszystkim uświadamiają nam, jak bardzo jeste-
śmy odpowiedzialni  za słowa, które wypowiadamy. Na co dzień nie 
zwracamy uwagi na to, co spontanicznie wypływa z naszych ust. 
Kampanie takie jak ta, pomagają młodym ludziom budować relacje 
w oparciu o szczerość wypowiadanych słów. Uczą wrażliwości, sa-
moświadomości i otwartości na drugiego człowieka w codziennym 
komunikowaniu się. Było mi bardzo przyjemnie, zwłaszcza podczas 
tej części, kiedy otulałam się szalikiem z przyjemnych słów. Dało  
mi to dużo radości, ciepła, poczułam też otwartość innych ludzi” –
zdradza pani Angelina, która była tylko jedną z wielu osób popiera-
jących ten projekt. 
Kampania ta była ogromną szansą dla młodych ludzi na poznanie 
wartości wypowiadanych słów, zrozumienie drugiego człowieka 

części oficjalnej zaproszeni goście mogli porozmawiać w przygo-
towanej specjalnie na tą okazję „Szkolnej kawiarence” przy kawie  
i wypiekach przygotowanych przez rodziców.

Uroczystość wypadła okazale i wszystkim się podobała. A teraz 
czas na codzienną naukę i oczekiwanie na kolejny jubileusz!

 Beata Eisler dyrektor szkoły
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Smog(k) w Krakowie

Mało kto w ostatnim czasie nie słyszał o bardzo złej sytuacji związa-
nej z zanieczyszczeniem powietrza w Krakowie. Chociaż temat ucichł 
wraz z nadejściem wiosny, problem pozostał. Nieliczni, którzy nie sły-
szeli o nękającym Kraków smogu na pewno zauważyli, że w sezonie 
grzewczym oddycha się tu ciężko, a słońca nad naszym miastem nie 
widać przez długie tygodnie. Normy zanieczyszczeń są wtedy noto-
rycznie przekraczane i zaleca się nam ograniczanie czasu, w którym 
przebywamy poza domem. Na spacery nie wychodzą rodzice z dzieć-
mi, seniorzy czy przedszkolaki. Ci, którzy sprawują opiekę na dziećmi, 

wiedzą, jak pobyt na świeżym powietrzu dobrze wpływa na maluchy. 
Dzień urozmaicony spacerem jest ciekawszy, a nie ma nic gorszego 
niż znudzony malec. Jednak zgodnie z wytycznymi decyzję o wyjściu 
wielu rodziców i opiekunów podejmowało na podstawie informacji 
dotyczących poziomu zanieczyszczeń. Kończyło się tak, że siedzieli 
w domach, a Bulwary Wiślane, place zabaw i parki świeciły pustkami.
Problem jest wielowymiarowy. Lekarze biją na alarm, krakowianie 
częściej niż mieszkańcy innych miast zapadają na choroby górnych 
dróg oddechowych, astmy, alergie. Lista chorób jest długa. Praw-
dopodobnie nikt jeszcze tak do końca nie jest w stanie precyzyjnie 
określić negatywnych skutków życia w takich warunkach. Coraz wię-
cej młodych, zamożniejszych mieszkańców miasta myśli o wyprowa-
dzeniu się z Krakowa. Miasto może zacząć tracić inwestorów, którzy 
mogliby tworzyć miejsca pracy, bo nie będą oni chcieli zatrudniać 
pracowników nieustannie przebywających na zwolnieniach choro-
bowych lub korzystających z opieki nad chorującymi dziećmi. Kra-
ków może stać się miastem omijanym przez turystów ze względu na 
fatalne powietrze. Tracąc podatników, budżet będzie tracił środki na 
walkę z problemem.
Niestety sytuacja jest bardzo zła i pogarsza się każdego roku. Dość 
powiedzieć, że „w rankingu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), 
który przedstawia problem zanieczyszczenia powietrza, Kraków 
znajduje się wśród najbardziej zanieczyszczonych miast na świecie 
i zajmuje:

 8. miejsce spośród 575 miast, jeśli chodzi o zanieczyszczenie 
pyłem PM2.5 (wszystkie aerozole atmosferyczne o wielkości 2,5 
mikrometra lub mniejsze),

czy wykazanie się empatią, którą obecnie mamy okazję obserwo-
wać coraz rzadziej. Akcja ta cieszyła się dużym powodzeniem wśród 
młodzieży i wychowawców, a efekty pracy zostały podsumowane 
na spotkaniu społeczności w poszczególnych ośrodkach.

Aneta Domańska
Angelika Gwiazda

liderki z SIEMACHA Spot, ul. Mogilska 58

prace – Angelika Warszawska, Kamila Ptasińska  
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W osiemnastce  
trzymamy formę!

W roku szkolnym 2012/2013 nasza szkoła po raz czwarty realizuje 
program edukacyjny „Trzymaj formę!”. Program  współorganizowa-
ny jest przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Stowarzyszenie 
„Polska Federacja Producentów Żywności” w ramach realizacji stra-
tegii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia. 

Promujemy zdrowy styl życia- Jedzcie jabłka!

Prezentujemy ułożone przez siebie wiersze, zagadki, rebusy i krzyżówki,  
oczywiście o jabłkach.

Pamiętamy o zdrowym trybie życia - najstarsi z nas, czyli ucznio-
wie klas szóstych, przystąpili do programu Znajdź właściwe roz-
wiązanie.
Uczestniczyliśmy w pięciu zajęciach warsztatowych przeprowadza-
nych na lekcjach wychowawczych.
a) Poznajmy się.
b)  Laboratorium ciała- układ oddechowy.
c)  Naucz  się mówić „ nie”.
d)  Znajdź właściwe rozwiązanie.
e)  Uwierz w siebie.

Celem programu „Trzymaj formę!” jest edukacja w zakresie trwałego 
kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej 
poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety.
Jesienią organizujemy Święto rumianego jabłuszka w okresie wio-
sennym natomiast Święto chrupiącej rzodkiewki.
Na wspólnym spotkaniu klas 1-3 przedstawiamy przygotowane 
przez siebie informacje, wiersze, piosenki i owocowe zagadki. Na-
stępnie udajemy się do klas na degustację jabłek, soków i pysznych 
domowych szarlotek. Dzień kończą zajęcia plastyczne, podczas któ-
rych powstają prace pt. „Jabłuszkowy świat”. Zostają one zaprezen-
towane w szkolnej galerii.
W klasach 4-6 na zajęciach lekcyjnych rozmawiamy na temat wita-
min, właściwości odżywczych oraz kulinarnych zastosowań jabłek. 
Poznajemy niektóre ich gatunki. Ileż jest radości podczas wspólne-
go układania żartobliwych rymowanek, wierszyków oraz nauko-
wych prezentacji multimedialnych na temat walorów zdrowot-
nych i smakowych jabłek. Na zakończenie akcji każdy z nas dostaje 
smaczne, pięknie pachnące jabłuszko.

 145. miejsce spośród 1100 miast, jeśli chodzi o zanieczyszczenie 
pyłem PM10 (wszystkie cząstki o wielkości 10 mikrometrów lub 
mniejsze).

Ilość rakotwórczego benzo(a)pirenu, którą przyjmuje rocznie krako-
wianin z powietrza, odpowiada wypaleniu 3300 papierosów” (za por-
talem http://www.krakowskialarmsmogowy.pl).
Przyczyn takiego stanu rzeczy jest kilka. Wylicza się tutaj niekorzyst-
ne położenie Krakowa, niską emisję, związaną ze sposobem ogrze-
wania mieszkań i budynków, dużą liczbę samochodów i zbyt gęstą 
zabudowę. Działania, jakie zostaną podjęte na rzecz poprawy sytu-
acji, będą wymagały czasu, ale też ogromnego zaangażowania. Po-
nieważ zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy na co dzień korzystają  
z Internetu, chcemy za pośrednictwem tego artykułu zwrócić Pań-
stwa uwagę na inicjatywę społeczną Krakowski Alarm Smogowy 
(KAS). Grupa ma swoją stronę WWW (www.krakowskialarmsmogowy.
pl) i profil na portalu społecznościowym Facebook (Krakowski Alarm 
Smogowy). KAS z dużą wnikliwością analizuje problem i dostarcza 
bieżących informacji, podejmuje akcje mające na celu upowszech-
nienie problemu i sposobów walki z zanieczyszczeniami. Prace osób 
zaangażowanych w akcję nabierają coraz większego rozmachu. KAS 
podjął działania mające na celu zmuszenie władz miasta do podjęcia 
skutecznych działań zmierzających do poprawy sytuacji.
Zorganizowano już między innymi manifestacje, wystawę „Chcemy 
oddychać”, a na stronie organizacji pojawiają się ciekawe artykuły 
dostarczające rzetelnych i zweryfikowanych analiz problemu. Przy-
taczane są przykłady innych miast w Europie i na świecie, które bo-
rykały się z podobną sytuacją i podawane są sposoby dzięki którym 
poradziły sobie z zanieczyszczeniem. Zbierane są także podpisy pod 
petycją: Domagamy się skutecznych działań na rzecz poprawy jako-
ści powietrza w Krakowie. Petycja jest dostępna w Internecie bezpo-
średnio na stronie KAS. Wcześniej podpisy były zbierane przez portal 
www.petycje.pl. Do chwili obecnej pod petycją podpisało się 14 673 
osoby.
Dla osób niekorzystających z sieci i niemających adresu e-mail (ko-
niecznego do potwierdzenia swojego podpisu) publikujemy treść 
petycji. Wydrukowaną petycję można podpisać w siedzibie Rady 
Dzielnicy II przy al. Ignacego Daszyńskiego 22 w godzinach urzędo-
wania (pn. 12:00–15:30, wt.–pt. 12:00–15:00).
W tym miejscu chcielibyśmy też wyrazić uznanie dla grupy KAS. Za-
chęcamy mieszkańców do zaangażowania się w jej działania, szcze-
gólnie teraz kiedy łatwo zapomnieć o smogu, bo chwilowo ze wzglę-
du na porę roku problem jest mniejszy. Udzielając swego poparcia, 
przyczyniamy się do nagłaśniania problemu, a tym samym sprawia-
my, że staje się on bardziej zauważalny, a jego rozwiązanie zyskuje 
wyższy priorytet dla władz naszego miasta. 

Witold Rieger Radny Dzielnicy II
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Zakończenie kolejnej edycji  
projektu „Uczeń – Obywatel” 

Pomysłodawcą i organizatorem projektu „Uczeń-Obywatel” jest 
Młodzieżowy Ośrodek Edukacji Obywatelskiej działający w struktu-
rach Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana. Projekt jest realizowany 
od dwunastu lat  w trzech wariantach: dla uczniów krakowskich 
gimnazjów (realizatorem jest Centrum Młodzieży) oraz dla szkół 
podstawowych i ponadgimnazjalnych (realizatorem jest Młodzie-
żowy Dom Kultury im. I.I. Gałczyńskiego).
Jako radna od ośmiu lat biorąca udział w warsztatach samorządo-
wych dla dzieci i młodzieży obserwuję niemalejące zainteresowa-
nie życiem i sprawami naszej najbliższej ojczyzny, jaką jest dzielnica, 
chęć aktywnego udziału w jej przekształcaniu i rozwoju. Uczestni-
kami projektu są osoby, które nie chcą być jedynie biernymi, wiecz-
nie niezadowolonymi i narzekającymi widzami - „kanapowymi 
ziemniakami” (według określenia Ralfa Dahrendorfa, niemieckiego 
socjologa i polityka). Młodzież  już teraz chce mieć wpływ na zmia-
ny, wysuwając wiele ciekawych i nowatorskich propozycji. 
W projekcie „Uczeń-Obywatel” realizowanym w roku szkolnym 
2012/2013 wzięli udział uczniowie aż trzech z pięciu gimnazjów 
znajdujących się na terenie Dzielnicy II Grzegórzki – 5, 6 i 7, tym 
samym utrzymaliśmy tytuł lidera wśród osiemnastu dzielnic. 
Ogółem w projekcie uczestniczyło ponad pięciuset uczniów z 23 
gimnazjów krakowskich. Zgodnie z paroletnią tradycją, podsu-
mowanie wielomiesięcznych zmagań samorządowych  odbyło się 
podczas Dnia Otwartego Magistratu 2 czerwca. Wcześniej mło-
dzież uczestniczyła w zajęciach warsztatowych, prowadzonych 
przez radnych danej dzielnicy, następnie gościła w siedzibie rady 
na posiedzeniach sesji bądź komisji problemowych, w końcu  
zwiedzała Pałac Wielopolskich, miejsce obrad krakowskich rajców.                                                                             
W zakończeniu projektu udział wzięła Anna Okońska-Walkowicz, 
wiceprezydent Krakowa ds. Edukacji i Spraw Społecznych, Marta 
Patena, przewodnicząca Komisji Edukacji RM, Józef Pilch, wice-
przewodniczący Rady Miasta, Bartłomiej Kocurek, dyrektor Cen-
trum Młodzieży i Teresa Kwinta, koordynatorka projektu z ramienia 
Centrum, radni oraz przedstawiciele rad dzielnic. Zabierający głos 
– Anna Okońska-Walkowicz i Józef Pilch – podkreślali cel, jaki przy-
świeca projektowi, a więc poznanie rzeczywistej pracy samorządu 
lokalnego, a w konsekwencji zachęcenie do zaangażowania się  
w sprawy publiczne. O wiedzy samorządowej zdobytej przez 
uczniów mogliśmy przekonać się, oglądając  trzy prezentacje mul-
timedialne przygotowane przez zespoły gimnazjalistów; jedną  

z nich zaprezentowali uczniowie Gimnazjum nr 7. Wyrazem podzię-
kowania i uznania za udział w cyklu spotkań samorządowych były 
dyplomy, które otrzymali gimnazjaliści. Paru radnych otrzymało dy-
plomy za udział w realizacji projektu „Uczeń-Obywatel” - ja również 
znalazłam się w tym gronie, co przyjęłam z prawdziwą satysfakcją.

Agnieszka Pasieka
Radna Dzielnicy II Grzegórzki                                                                                                                      

W hołdzie Polakom rozstrzelanym  
przy ul. Lubicz 27
27 maja 1944 r. Niemcy, w odwecie za zastrzelenie przy ul. Lubicz 
dwóch niemieckich policjantów, dokonali publicznej egzekucji 
przez rozstrzelanie 40 Polaków, więźniów przewiezionych z ul. 
Montelupich. To miejsce pamięci historycznej upamiętniają tablice 
i płyta ku ich czci znajdujące się przy ul. Lubicz 27. 
Miejsce to otaczane jest pieczą przez Stowarzyszenie Szarych Sze-
regów, którego członkowie rokrocznie organizują uroczystość ku 
czci rozstrzelanych. 27 maja br. o 12.00 przy ul. Lubicz 27 zgroma-
dzili się członkowie Stowarzyszenia Szarych Szeregów z kapitanem  
harcmistrzem Władysławem Zawiślakiem, kpt. Irena Wesołowska, 
honorowy Prezes Funduszu Pomocy Żołnierzom Armii Krajowej,  
dr Zdzisław Stangel, Komendant Harcerzy Kręgu Seniorów Kom-
batantów Chorągwi Krakowskiej, delegaci żołnierzy Inspektoratu 
„Maria” 106 Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Krakowie, przedsta-
wiciele Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” Obszaru Południowe-
go, środowiska Żołnierzy Armii Krajowej Obszaru Lwowskiego im.  
„Orląt Lwowskich”, przedstawiciele Związku Harcerstwa Rzeczypo-
spolitej, radna Miasta Krakowa, Magdalena Bassara i radni Dzielnicy 
II Grzegórzki, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3, Gimnazjów nr 5 
i 7, Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 oraz Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących Mistrzostwa Sportowego.  

Uroczystość rozpoczęła się od wystawienia Warty Honorowej, 
wprowadzenia Pocztów Sztandarowych oraz odśpiewania Hymnu 
Harcerskiego. Następnie głos zabrał kpt. hm. Władysław Zawiślak, 
przypominając tragiczne wydarzenia sprzed 69 lat.
Edward Heil, komendant Krakowskiej Chorągwi Szarych Szeregów 
(pseudonim „Jerzy”) oraz kilku redaktorów harcerskich wydaw-
nictw („Watra”, „Czuwaj” i „Na ucho”) zostali aresztowani przez gesta-
po 8 maja 1944 r.  w lokalu konspiracyjnym przy ul. Grzegórzeckiej 
14 (tablica pamiątkowa w tym miejscu została odsłonięta w 1983 r.)  
i przewiezieni do najpierw do siedziby gestapo przy ul. Pomor-
skiej, następnie do więzienia przy ul. Montelupich. Niemcy czuli się 
wówczas już bardzo niepewnie, co uwidaczniało się wzmożonym 
terrorem mającym na celu tłumienie wszelkich przejawów oporu 
ludności okupowanych terenów. Miały miejsce masowe areszto-
wania i egzekucje. Niemcy rozklejali wciąż nowe listy z nazwiskami 
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Program został poszerzony o dodatkowe działania:
a) spotkanie z higienistką szkolną - prelekcja na temat skutków 

czynnego i biernego palenia tytoniu, główne schorzenia układu 
oddechowego,

b)  zajęcia warsztatowe - Przebieg procesu uzależnienia od nikotyny - 
prowadzone przez pracowników MOPS-u.,

c)  galeria plakatów z zakresu profilaktyki antynikotynowej - Niko-
tynie mówimy STOP!,

d)  prezentacje multimedialne Nikotyna - Twój Wróg. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 18 w Krakowie, ul. Półkole 11
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Poznać i polubić historię

Od kilkunastu lat w Gimnazjum nr 5 i XXIV Liceum Ogólnokształ-
cącym im. Jana Pawła II podejmowane są liczne działania i inicja-
tywy, których celem jest zainteresowanie młodzieży przeszłością, 
faktami historycznymi ważnymi dla naszej ojczyzny oraz rozwija-
nie patriotyzmu.
Jedną z tych inicjatyw są cykliczne projekty edukacyjne, które po-
zwalają uczniom pogłębić wiedzę na temat różnorodnych zagad-
nień z przeszłości Polski, oraz na samodzielne poznawanie histo-
rii. Dotychczas zostały zrealizowane następujące projekty: „Wiwat  
Maj, 3 Maj”. Projekt ten miał przybliżyć młodzieży datę uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja w 1791 r.
Składał się z prezentacji multimedialnej oraz wystawy prac uczniów 
przygotowanej w głównym hollu szkoły. Kolejny projekt patrio-
tyczny „Polsko, nie jesteś Ty już niewolnicą” uzmysławiał uczniom, 
jak długą drogę musiał przebyć nasz naród, zanim na mapie Euro-
py ponownie pojawiło się państwo polskie. Tradycyjnie składał się  
z prezentacji multimedialnej oraz wystawy. Tym razem oprócz prac 
uczniów można było na niej obejrzeć bogate, unikalne rodzinne pa-
miątki związane ze Świętem Odzyskania Niepodległości. 
Kolejny projekt „63 dni chwały” upowszechniał wiedzę na temat 
najkrwawszego zrywu narodowego Polaków w XX wieku. Zarów-
no prezentacja multimedialna, jak i wystawa przenosiła wszystkich 
w czasy Powstania Warszawskiego. Można było oglądać na niej 
pamiątki, militaria, makiety oraz zdjęcia wykonane przez jednego  
z uczniów w Muzeum Powstania Warszawskiego.
Tematyczna wystawa towarzyszyła również kolejnemu projektowi 
patriotycznemu pt. „Prawdy nie da się zastrzelić. Katyń.” Pokazywa- 
ła ona sowiecką zbrodnię dokonaną na polskich oficerach oraz  
eksterminację narodu polskiego. Do szkoły zostali zaproszeni wów-
czas goście reprezentujący różne środowiska lokalne. Spotkanie to 
stało się niezwykłą lekcją sprzyjającą integracji młodzieży ze star-
szymi pokoleniami, w tym z osobami pamiętającymi dramatyczne 
wydarzenia z okresu II Wojny Światowej.
Najnowszy projekt zrealizowany 9 stycznia 2013 r. pt. „Powstanie 
niespełnionych nadziei - 1863” miał natomiast na celu uczczenie 
150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.
Również on składał się z prezentacji multimedialnej i tematycznej 
wystawy oddającej klimat tamtych wydarzeń. Wystawę bardzo 
chętnie oglądała młodzież, pracownicy szkoły oraz rodzice. Wszy-
scy goście na pamiątkę otrzymali herby Powstania Styczniowego.
Projekty są traktowane przez uczniów, rodziców i nauczycieli jako 
ważne wydarzenia historyczne i kulturalne. Powstają przecież przy 
współpracy całej społeczności szkolnej.

aresztowanych i skazanych na śmierć Polaków. Nazwiska areszto-
wanych redaktorów i Edwarda Heila ukazały się na liście skazanych 
15 maja 1944 r. Zabicie, czy też zranienie dwóch Niemców w trak-
cie akcji mającej na celu uwolnienie „Jerzego” z rąk gestapowców 
spowodowało ich natychmiastowy odwet. 27 maja 1944 r. przy 
ul. Botanicznej rozstrzelano 40 mężczyzn. Dzień lub dwa później, 
prawdopodobnie na terenie obozu koncentracyjnego w Płaszowie, 
zamordowano kolejnych kilkudziesięciu zakładników.
Modlitwę za zamordowanych, którzy odeszli na „wieczną wartę”, 
poprowadził kapelan hm. Dominik Orczykowski. Po odmówieniu 
modlitwy harcerskiej „O Panie Boże…”, złożeniu kwiatów i zapale-
niu zniczy, nastąpiło wyprowadzenie sztandarów. Dopełnieniem tej 
podniosłej uroczystości były rozmowy młodzieży z kombatantami 
oraz p. Romanem Heilem, synem rozstrzelanego Edwarda, których 
nie był w stanie zakłócić uliczny szum.
Miejscem egzekucji było skrzyżowanie ulic Botanicznej i Lubicz, 
gdzie wówczas znajdowała się niezabudowana parcela. Obecnie 
na tym miejscu stoi budynek biurowy Krakowskiego Przedsiębior-
stwa Instalacji Sanitarnych „Cracovia”. W parterową część wkompo-
nowano tablicę ku czci poległych Polaków, wykonaną z czarnego 
marmuru. Obok niej znajduje się starsza płyta, którą umieściła tam 
w pierwszą rocznicę masakry przy ul. Botanicznej, 27 maja 1945 r.,  
XI drużyna Harcerzy z drużynowym Andrzejem Szymańskim. Har-
cerze uporządkowali miejsce egzekucji, ufundowali płytę i ogrodzili 
miejsce stracenia. Płyta pamiątkowa została poświęcona i odsłonięta. 
27 maja 1994 r., z okazji 50. rocznicy tragicznych wydarzeń, wmon-
towana została nowa płyta z podanymi nazwiskami rozstrzelanych.
Miejsce to wymaga stałej obecności i troski, dlatego też szkoły znaj-
dujące się w naszej dzielnicy otrzymały propozycję włączenia się 
do projektu „Strażnicy pamięci” realizowanego jako część progra-
mu „Edukacja patriotyczna dla szkól Krakowa”. Celem projektu jest 
opieka młodzieży nad miejscami pamięci narodowej. Spośród szkół 
Dzielnicy II uczestniczy w nim już Gimnazjum nr 7, Gimnazjum nr 5 
oraz Szkoła Podstawowa nr 18.  
Podobnie jak w 2012 roku, także w tym zorganizowaliśmy spo-
tkanie uczniów z komendantem, druhem harcmistrzem Włady-
sławem Zawiślakiem ps. Wrzos oraz p. Romanem Heilem w auli 
Muzeum Armii Krajowej im. Generała Emila Fieldorfa-Nila przy ul. 
Wita Stwosza 12. Muzeum AK od lat prowadzi działalność popu-
laryzującą wiedzę o dziejach Polskiego Państwa Podziemnego ze 
szczególnym uwzględnieniem historii Armii Krajowej. Lekcja histo-
rii poświęcona Krakowskim Szarym Szeregom odbyła się 5 czerwca; 
wzięło w niej udział około stu dwudziestu uczniów z Gimnazjum 
nr 7, Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 oraz Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących Mistrzostwa Sportowego. Kolejne spotkanie z kpt. 
Zawiślakiem zostało zaplanowane na 19 czerwca br. Możliwość 
poznania i wysłuchania członka Szarych Szeregów, żołnierza Armii 
Krajowej, organizatora i komendanta antykomunistycznej organi-
zacji starszoharcerskiej Polska Straż Przednia, więźnia komunistycz-
nego więzienia w Rawiczu, w którym spędził 3 lata jako „specjalnie 
niebezpieczny przestępca”, była dla młodzieży niezwykle cennym 
doświadczeniem. Warto, aby takie zajęcia w pięknym, nowocze-
snym Muzeum AK, prowadzone przez uczestników wydarzeń, były 
regularne i obejmowały jak największą liczbę uczniów. Władysław 
Zawiślak, przemawiając w trakcie uroczystości w miejscu kaźni po-
wiedział, że ubywa ludzi z jego grona, ale na szczęście pojawiają się 
nowi, w tym coraz liczniejsza grupa młodzieży. Pozwala to wierzyć, 
że pamięć o tych, którzy zginęli, walcząc o wolność, przetrwa przez 
kolejne pokolenia.

Agnieszka Pasieka
Radna Dzielnicy II Grzegórzki
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Garść wspomnień o ludziach z naszej dzielnicy (2)

Podziemne Grzegórzki

Władimir Nabokov w swojej pięknej, nostalgicznej autobiografii 
„Tamte brzegi” napisał, że jego zdaniem „najważniejszym zada-
¬niem pamiętnikarza jest odnalezienie i prześledzenie we własnym 
życiu rozwoju tematycznych motywów”.
Pomyślałam o tych słowach Nabokova siedząc na moim balkonie 
z kolejnym uczestnikiem „podziemnej wojny” lat 80-tych, Jakubem 
Bodzionym. Na tym samym balkonie przy alei Pokoju 21, na którym 
48 lat temu bawiliśmy się razem misiem, co utrwalił na serii czarno-
białych zdjęć tata Kuby. Żeby było ciekawiej, gdy robiono te zdję-
cia, balkon ten – i cała reszta mieszkania oczywiście także – należał 

właśnie do państwa Bodzionych. Mieszkali tutaj wraz z trójką dzieci 
przed przeprowadzką na al. Pokoju 12, a ja z rodzicami zajmowałam 
sąsiednie, nieco mniejsze mieszkanie. Dopiero po wyprowadzeniu 
się sąsiadów do wieżowca po przeciwnej stronie ulicy, moim rodzi-
com udało nam się zamienić mieszkanie na większe. Siedzimy więc 
na balkonie dawnego mieszkania p.p. Bodzionych, a ja myślę o mo-
tywach, które powtarzają się w naszym życiu. 
Wokół przez te lata trochę się zmieniło – wycięto topole, inne drze-
wa urosły, wyburzono starą kotłownię, a w jej miejsce powstały dwa 
nowe, eleganckie bloki. Sam balkon też przeszedł przed dziesięciu 
laty metamorfozę zyskując zabudowę chroniącą przed mrozem  
i śniegiem. Zmiany nie są jednak na tyle duże, aby nie ogarniało 
mnie poczucie, że te czarnobiałe zdjęcia zrobiono zaledwie... no 
może nie wczoraj, ale przedwczoraj.
Kuba wspomina swoje konspiracyjne przygody czasu stanu wojen-
nego. Podobnie jak Józef Ratajczak, jeszcze jako licealista, przed 
sierpniem roku 1980, zetknął się ze środowiskiem opozycji stu-
denckiej. Spotkał tam Bartłomieja Sienkiewicza, swojego kumpla  
z podstawówki – obecnego ministra spraw wewnętrznych, wów-
czas mieszkańca Grzegórzek - a mojego szkolnego kolegę z XIII LO. 
Gdy koledzy Bartka z SKS-u podali pomysł stworzenia niezależnego 
pisemka dla młodzieży szkół średnich, Bartek postanowił zarazić 
nim Kubę i jego kolegę Stanisława Iskrę. Pomysł udało się zrealizo-
wać dopiero kilka lat później i zrobiła to już inna ekipa, ale nawiąza-
ne wówczas kontakty przydały się dużo wcześniej.
Tu pozwolę sobie na małą dygresję. Pisałam już o naszym bloku przy 
al. Pokoju 21-23. Jego nietypowość rzucała się w oczy szczególnie, 
jeśli miało się w pamięci charakter tej części dzielnicy: typowo robot-
niczej z enklawami bloków dla milicjantów i żołnierzy, z mieszkania-
mi rotacyjnymi na Dąbiu. Tak Nowe Grzegórzki wspomina Bartłomiej 
Sienkiewicz w swojej autobiograficznej, napisanej wspólnie z żoną 
Bereniką, a wydanej przed trzema laty książce „Onegdaj w Krakowie”: 
„Mama dostała mieszkanie na nowym osiedlu na obrzeżach dzielnicy 
przemysłowej. [...] I tak w trzeciej klasie znalazłem się w Tysiąclatce, 
która miała tyle wspólnego z moją dawną szkołą, co Gomulicki z Go-
mułką. [...] Z kluczem na szyi stanąłem na podwórku wypełnionym 
młodymi drapieżnikami, ozdobionymi podobnie jak ja kluczami na 
sznurkach, którzy patrzyli na mnie z ciekawością. [...] Potem przyna-
leżność do stada młodych szakali przemierzających z nudów parowy 
między blokami i pilnujących się, żeby nie wleźć w drogę młodym 
lwom, z których część była po poprawczakach.” A jednak nawet w 
tym robotniczym nasyconym dziećmi milicjantów i wojskowych oraz 
zakapiorami środowisku potrafiła wykiełkować wolna myśl i wyrasta-
ły indywidualności. Bo przecież wśród absolwentów XIII LO z tam-
tych czasów są choćby wspomniany Bartłomiej Sienkiewicz, muzyk 
i kompozytor Jacek Chruściński czy ojciec Marek Szeliga, o którym 
pisaliśmy już na tych łamach. A wśród nauczycieli była m.in. śp. Maria 
Sierotwińska – Rewicka, niezłomna Muzia –internowana w stanie wo-
jennym działaczka „Solidarności”, jedna z założycieli związku w Kra-
kowie i felietonistka „Gońca Małopolskiego” pisma regionu NSZZ „S”. 
Jakub tuż przed Sierpniem skończył VIII LO i w okresie „Karnawa-
łu Solidarności” zdążył jeszcze wejść do komitetu założycielskiego 
Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Politechnice Krakowskiej. 
Gdy tuż po wprowadzeniu stanu wojennego, mieszkający naprze-
ciw wieżowca nr 12 Paweł Zechenter - członek Krakowskiej Komisji 
Wykonawczej NZS - poszukiwał lokalu na konspiracyjną drukarnię, 
Jakub, wraz ze swoim kolegą i sąsiadem Ryszardem Małuseckim 

1 Jeśli ktoś z czytelników „Dzielnicy II” mógłby coś powiedzieć na temat tej 
drugiej drukarni funkcjonującej wówczas w pobliżu al. Pokoju, to bardzo 
proszę o kontakt poprzez Radę Dzielnicy. Z przyjemnością dopiszę jeszcze 
jedną kartę do dziejów grzegórzeckiej konspiracji.

Integrują, poszerzają wiedzę historyczną, są wyjątkowymi lekcjami 
patriotyzmu.
W czasie wszystkich wyżej wymienionych projektów można było 
zawsze wysłuchać pieśni patriotycznych wykonywanych przez ze-
spół muzyczny składający się z uczniów, którzy z powodzeniem wy-
stępują również poza naszą szkołą.
Kolejną inicjatywą pozwalającą lepiej zrozumieć historię są częste 
spotkania młodzieży z ciekawymi ludźmi, ze świadkami historii. Są 
okazją do wysłuchania relacji i wspomnień dotyczących różnych 
okresów najnowszej historii Polski, przede wszystkim II Wojny Świa-
towej. Mieliśmy okazję gościć w naszej szkole m.in. nieżyjącego już 
pana Zbigniewa Nowakowskiego, żołnierza Armii Krajowej, walczą-
cego w Powstaniu Warszawskim.
Spotykają się nadal z młodzieżą pan Józef Rosołowski prezes zarzą-
du Polskiego Związku b. Więźniów Politycznych Hitlerowskich Wię-
zień i Obozów Koncentracyjnych oraz pan Konstanty Kopf weteran 
walk o niepodległość Polski w latach 1939-1947, prezes Związku 
Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Opowiadania panów prze-
noszą młodzież w czasy zapomnianych często wydarzeń, oddając 
ich kontekst społeczny i klimat. Są doskonałym sposobem edukacji 
historycznej, patriotycznej i obywatelskiej, oraz co jest szczególnie 
cenne ze względu na swą autentyczność na długo pozostają w pa-
mięci młodzieży. Są żywymi lekcjami historii, które wspaniale budu-
ją więzi międzypokoleniowe.
Uzupełnieniem i pogłębieniem zdobytej m.in. w ten sposób wiedzy 
są coroczne wyjazdy uczniów klas trzecich do obozu Auschwitz-
-Birkenau. Wyjazdy te stały się już tradycją naszej szkoły. Pomagają 
młodzieży nie tylko lepiej zrozumieć, ale także przeżyć historię.
Ważnym uzupełnieniem edukacji obywatelskiej i patriotycznej stał 
się również udział uczniów naszej szkoły w projekcie „Młodzież pa-
mięta” oraz „Tramwaju patriotycznym” organizowanym przez Cen-
trum Młodzieży im. dr. H. Jordana oraz Małopolskie Centrum Edu-
kacji „MEC”. W ramach projektu dwa razy do roku – z okazji świąt  
3 maja i 11 listopada - rusza ulicami Krakowa tramwaj patriotycz-
ny. Młodzież w ramach akcji rozdaje mieszkańcom okolicznościowe 
ulotki, śpiewniki z pieśniami patriotycznymi, biało-czerwone cho-
rągiewki. Pokazując w ten sposób, że pamięta o bardzo ważnych 
wydarzeniach z naszej historii.
Poprzez te wszystkie projekty, inicjatywy i działania staramy się 
wpoić młodym ludziom, że swoją historię trzeba znać i kultywować- 
ale również można ją polubić.

Dorota K irczuk-Szymańska       
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Powielacz „Cyklos” - taki sam jak ten wyniesiony z siedziby PKE

zaproponowali zorganizowanie jej w mieszkaniu Ryśka. Drukowa-
li tam przez pół roku najpierw na ramce, a później na przysłanym  
z Włoch powielaczu „Rex Rotary” szereg różnych materiałów dla 
KKW NZS, m.in. kilka pierwszych numerów pisma „Mimo Wszystko”. 
Pewnego razu drukarnia o mało nie wpadła. Młodszy brat Kuby, 
Antek, wracając któregoś dnia ze szkoły zobaczył, że milicjanci wy-
ciągają ze śmietnika pod blokiem nr 12 charakterystyczne zadru-
kowane kartki. Oczywiście nie były to odpady z „produkcji” KKW 
NZS, bo zasady bezpieczeństwa nie dopuszczały pozbywania się 
resztek po druku do kubła pod swoim lokalem. Prawdopodobnie 
gdzieś na osiedlu, w bliższym lub dalszym sąsiedztwie działała inna 
podziemna drukarnia, z której odpady wyrzucano do kubła właśnie 
przy bloku nr 12. Do dzisiaj nie wiadomo, gdzie i dla jakich struk-
tur pracowała ta „konkurencja”. Być może drukowano w którymś  
z pozostałych wieżowców lub w jednym z czteropiętrowych bloków 
przy ul. Francesco Nullo1. Na szczęście funkcjonariusze nie podjęli 
dalszych czynności sprawdzających. 
KKW NZS intensywnie się rozwijała i miała coraz większe wpływy, 
zwłaszcza wśród studentów i młodzieży licealnej. Istnienie tej struk-
tury najwyraźniej tak uwierało krakowską SB, że postanowiono 
skierować większe siły do jej rozpracowania. Z akt zgromadzonych 
w IPN wynika, że 5 lipca 1982 roku Wydział III Komendy Wojewódz-
kiej MO (czyli pion SB przeznaczony do zwalczania działalności an-
typaństwowej) założył przeciw KKW tzw. SOR, czyli Sprawę Opera-
cyjnego Rozpracowania, o kryptonimie „Ważny”. 
O samych kryptonimach, których używali ubecy nazywając ko-
lejne sprawy operacyjnego rozpracowania można by napisać ob-
szerną pracę naukową. NZS Uniwersytetu Jagiellońskiego rozpra-
cowywano w ramach SOR „Jagiellończyk”, Ruchem Wolność i Pokój 
zajmowano się w SOR „Pacyfiści”, SOR „Konspiratorzy” dotyczył 
krakowskiego oddziału Konfederacji Polski Niepodległej, a SOR 
„Ośmiornica” – Solidarności Walczącej. Być może kryptonim jaki 
nadano tej sprawie odzwierciedlał jak ważne dla esbecji było roz-
pracowanie tej młodzieżowej struktury. 
Dzisiaj można usłyszeć głosy, że KKW NZS było kiepsko zakonspi-
rowane. Trudno powiedzieć, jak to było z tą konspiracją, na pewno 
nie była doskonała, ale trzeba też przyznać, ze rozpracowanie śro-
dowiska tej struktury wcale nie poszło tak błyskawicznie, bo zajęło 
funkcjonariuszom pół roku. Pierwsze aresztowania miały miejsce 
dopiero w styczniu 1983 roku.
Niestety, nie wszyscy z aresztowanych działaczy KKW NZS potrafili 
zachować w śledztwie milczenie. Dzięki ich zeznaniom ubecja mo-

gła dotrzeć do kolejnych osób związanych z tą strukturą.
4 marca dwie ekipy SB przyjechały na al. Pokoju 12. Jedna z nich po-
szła do mieszkania Małuseckich, druga dwa piętra wyżej – do Bodzio-
nych. Tutaj okazało się, że ekipa nie była zbyt dobrze przygotowana 
do interwencji. Ojciec Kuby nosi to samo imię jak jego pierworodny 
syn i „smutni panowie” z początku nie wiedzieli, którego Bodzionego 
mają zatrzymać – starszego czy młodszego. Dopiero po konsultacji 
telefonicznej z przełożonymi wyjaśniło się, że jednak młodszego. Eki-
pa skonfiskowała 20 paczek papieru schowanych w garażu i maszynę 
do pisania, na której Kuba przygotowywał matryce. Kilka znalezio-
nych puszek czarnej farby drukarskiej udało się uratować przed kon-
fiskatą, ponieważ nie miały etykiet, a prowadzący rewizję dali sobie 
wmówić, że to bitumit do konserwacji samochodu. Może – nomen 
omen – nie chcieli sobie pobrudzić rąk. Na szczęście inne „trefne” 
materiały – m.in. czyste matryce – były tak skutecznie pochowane  
w skrytkach pod meblami, że przetrwały rewizję. 
Zarówno Kuba, jak i jego sąsiad Rysiek trafili do aresztu na ulicy Mo-
gilskiej. Po dwóch dniach przesłuchań prokurator podjął decyzję  
o przedłużeniu aresztowania i Jakub trafił najpierw do celi ze zło-
dziejaszkami na osiedlu Zgody, a później do aresztu na Montelu-
pich. Na szczęście adwokat przydzielony przez Arcybiskupi Komi-
tet Pomocy Więźniom i Internowanym działający przy krakowskiej 
Kurii okazał się skutecznym prawnikiem i Kubie udało się opuścić 
areszt po dwóch tygodniach.
Niezależnie od pracy w podziemnej drukarni, Kuba udzielał się w kil- 
kuosobowej grupie, stworzonej i kierowanej przez wspomnianego 
już student prawa Stanisława Iskrę. Prowadziła ona fotograficzną 
dokumentację jako Krakowski Komitet Oporu Społecznego. Do 1984 
roku wykonali ponad 1500 zdjęć, głównie na manifestacjach po rocz-
nicowych mszach za ojczyznę. Jednak wciąż odczuwał pewien niedo-
syt działania.... I wtedy pojawił się pomysł „akcji na powielacz”. 
Otóż pewien poznany na sylwestrze w Nowym Sączu student et-
nografii na UJ, a zarazem działacz Polskiego Klubu Ekologicznego, 
mówił coś o powielaczu elektrycznym używanym przez ekologów  
w ich biurze w budynku PAX-u przy ulicy Garbarskiej. Jakub podzie-
lił się swoim pomysłem ze Staszkiem Iskrą oraz studentem socjolo-
gii Piotrkiem Zielińskim, który lepiej znał owego ekologa.
Piotr zadziałał błyskawicznie, a ekolog okazał się skory do współ-
pracy: zdobył szkic budynku, wymiary powielacza oraz udostępnił 
klucz do pokoju PKE, aby można było dorobić duplikat.  
Opracowany przez trójkę kolegów plan był prosty – wyniesienie po-
wielacza w pudle przed nosem portiera, a następnie zamelinowa-
nie go na jakiś czas w bezpiecznym miejscu. „Moi niedawni znajomi 
z aresztów na Monte i Zgody nazwali by to włamskiem na pasówkę” 
– żartuje Kuba. 
Termin akcji został ustalony na wczesny ranek 24 maja 1983 roku.
W tym miejscu warto oddać głos samemu Jakubowi Bodzionemu, 
który całą akcję opisał barwnie w jednodniówce wydanej w 2011 
roku w ramach warsztatów druku owielaczowego przy V wieczorze 
piosenki Jacka Kaczmarskiego: „Przystąpiłem do montażu wielgach-
nej skrzyni z solidnie wzmocnionej listwami pilśni. Wyglądała na zbi-
tą gwoździami „na amen”, lecz boczna ścianka miała ukrytą zasuwkę, 
pozwalającą na natychmiastowe jej otwarcie. W przeddzień akcji 
skrzynię odebrał z mojego mieszkania przy al. Pokoju Jerzy Piasecki 
ps. „Grzegorz”, student prawa administracyjnego. Jako jedyny z nas 
był właścicielem, mocno skądinąd wysłużonego pojazdu marki Fiat 
125p. Skrzynię wcisnął do bagażnika, by w nocy nie zainteresował się 
nią jakiś włamywacz. Szanujący się rabusie często korzystają z budzą-
cych zaufanie uniformów listonosza lub inkasenta, więc Jurek zapro-
ponował, by wykonawcy – dla uśpienia czujności portiera – ubrali się 
w nylonowe chałaty a la „student z Żaczka”. Przed wpół do 9 zapar-
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Terminy dyżurów  
Zarządu Rady Dzielnicy II

Terminy dyżurów  
radnych Dzielnicy II

MAŁGORZATA CIEMIĘGA
Przewodnicząca (całokształt spraw Rady Dzielnicy):
środy, godz. 13.30 – 14.30, siedziba Rady Dzielnicy II.
Istnieje możliwość dyżuru w innych terminach po wcześniejszymuzgodnieniu 
telefonicznym, pod nr tel. 12 423 02 34
(biuro Rady Dzielnicy II). W dniach sesji Rady dyżury sie nie odbywają.

GRZEGORZ FINOWSKI
Wiceprzewodniczący (sprawy Komisji Planowania Przestrzennego
i Inwestycji oraz Komisji Infrastruktury Komunalnej):
pierwszy wtorek miesiąca, godz. 17 – 18, siedziba Rady Dzielnicy II.
Istnieje możliwość dyżuru w innych terminach po wcześniejszym
uzgodnieniu telefonicznym, pod nr tel. 12 423 02 34 (biuro Rady Dzielnicy II).

MAGDALENA MALISZEWSKA
(sprawy Komisji Ochrony Środowiska oraz Komisji Zdrowia
i Spraw Społecznych): poniedziałki, godz. 17 – 18, biblioteka ul. Bobrowskiego 11

BERENIKA REWICKA
(sprawy Komisji Informacji i Komunikacji Społecznej):
pierwszy czwartek miesiąca, godz. 12 – 13,
biblioteka przy ul. Lubomirskiego 7A.
Istnieje możliwość dyżuru w innych terminach po wcześniejszymuzgodnieniu 
mailowym: berenika.dzielnica2@gmail.com.

MIECZYSŁAW CZYTAJŁO
(sprawy Komisji Kultury, Komisji Edukacji oraz Komisji Sportu i Rekreacji):
drugi wtorek, godz. 18 – 19, siedziba Rady Dzielnicy II.
Istnieje możliwość dyżuru w innych terminach po wcześniejszym
uzgodnieniu telefonicznym, pod nr tel. 12 423 02 34 (biuro Rady Dzielnicy II).

Łukasz Derdziński
trzecia środa miesiąca, godz. 18 – 19, biblioteka przy ul. Brodowicza 1.

Maciej Hankus
trzecia środa miesiąca, godz. 18 – 19, biblioteka przy ul. Brodowicza 1.

Andrzej Kalista
piątki, godz. 17 – 18, biblioteka przy ul. Zaleskiego 2.

Anna Matuszek
poniedziałki, godz. 17 – 18, siedziba Rady Dzielnicy II.

Małgorzata Sułkowska
piątki, godz. 17 – 18, biblioteka przy ul. Zaleskiego 2 oraz pierwszy wtorek
miesiąca, godz. 10 – 11, biblioteka przy ul. Lubomirskiego 7A.

Alicja Gołąb-Radziszewska
ostatni poniedziałek miesiąca, godz. 17 – 18, biblioteka przy ul. Brodowicza 1.

Janusz Łyczko
Istnieje możliwość po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, 
pod nr tel. 12 423 02 34 (biuro Rady Dzielnicy II).

Elżbieta Śpiewla
pierwszy i czwarty wtorek miesiąca, godz. 18.30 – 19.15, Gimnazjum nr 7, 
przy ul. Jachowicza 5.

Michał Skoczeń
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, pod nr tel. 12 431 25 00
(biuro Rady Dzielnicy II).

Łukasz Pietryka
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, pod nr tel. 12 431 25 00
(biuro Rady Dzielnicy II).

kowaliśmy przy ul. Biskupiej, w pobliżu Garbarskiej. W dwie minuty 
byliśmy w holu budynku PAX-u, gdzie nam trochę miny zrzedły, bo 
zamiast jednego ciecia – tego leniwego – byli obaj, kręciło się też kil-
ku robotników ze sprzętem remontowym. Odprowadzani czujnym 
spojrzeniem ogółu zebranych, weszliśmy z naszą skrzynią na schody 
i dalej w korytarzyk (tu przynajmniej zgodnie z planem było pusto), 
gdzie po prawej stronie mieli biuro ekolodzy. Klucz zadziałał i przed 
nami rozpostarł się niebiański widok: polakierowany na błękitno-
-biały kolor, potężny powielacz „Cyklos”. Wpakowaliśmy go bokiem 
do skrzyni, a Jurek połą chałatu przetarł blat biurka z ewentualnych 
odcisków palców. Drzwi zamknąłem, by ktoś czegoś nie ukradł –  
w szafie, mój Boże, było jeszcze tyle farby i papieru A4 ! Jak najszyb-
ciej udaliśmy się z powrotem w kierunku portierni. Tu ogół zebranych 
znów oniemiał na nasz widok. Wymamrotałem wówczas przygoto-
waną wcześniej kwestię: „To chyba miało być na Mikołajską”, gdzie 
znajdowała się druga siedziba PKE. Wobec braku reakcji kogokolwiek 
przeszliśmy przez bramę i udaliśmy się do auta, które zaparkowane 
było jakieś 300 metrów dalej. Za rogiem musiałem jednak poprawić 
sposób trzymania, gdyż ciężka skrzynia zaczęła się wyślizgiwać z rąk. 
Po chwili wsadziliśmy towar do bagażnika, auto odpaliło od pierw-
szego kopa i ruszyliśmy na melinę.”
Już po południu tego samego dnia dotarły wieści o szoku, jaki ta 
zuchwała akcja wywołała wśród ekologów. Szef PKE wezwał mili-
cję, a ci zawiadomili SB. Na szczęście esbekom nie udało się niczego 
ustalić, nawet rysopisów osób biorących udział w akcji.
Tak brawurowo zdobyty powielacz został najpierw na jakiś czas ukry-
ty w bezpiecznym miejscu, a potem, we wrześniu 1983 roku, prze-
wieziony na drugą stronę Wisły do Podgórza, a ściślej mówiąc na Ry-
bitwy, do małego domku należącego do Romka Graczyka i Krystyny 
Czerni. I znów te powtarzające się motywy, trochę jak u Nabokova. 
Przecież to od Romka odbierałam „Tygodnik Mazowsze”. Po kolejne 
numery tego pisma wydawanego w Warszawie, ale drukowanego 
już w regionach, przyjeżdżałam regularnie do redakcji „Tygodnika Po-
wszechnego” na ulicę Wiślną, gdzie przez lata pracował Romek. I bar-
dzo możliwe, że były to egzemplarze wydrukowane przez kolegów 
Jakuba z KKOS. Przekazanie bibuły odbywało się dyskretnie, ale bez 
przesady. Przecież cały „Tygodnik Powszechny” to gniazdo konspiry 
i knucia, więc nie ma powodu do zbytniej ostrożności. Niedawno 
okazało się, że był powód.... Biurko obok Romka zajmowała starsza 
pani – adiustatorka tekstów - o budzącym zaufanie wyglądzie miłej, 
dobrodusznej cioci. Trzy lata temu, gdy Romek przygotowywał do-
kumentację do książki „Cena przetrwania? SB wobec Tygodnika Po-
wszechnego” odkrył w materiałach SB zgromadzonych w IPN, że ta 
miła starsza pani była tajnym współpracownikiem o pseudonimach 
„Targowska” „Strzelec” i „Jesion”. Jak to pozory mogą mylić... 
Wracając do powielacza... Pracował dla wolnego słowa do kwietnia 
1984 roku. Wydrukowano na nim kilka numerów „Odmowy”, pisma 
propagującego walkę bez przemocy, a także parę numerów „Wol-
nego Słowa” pisma Krakowskiego Komitetu Oporu Społecznego.  
Wpadł przypadkowo w czasie rewizji przeprowadzonej u Romka  
i u Krysi w zupełnie innej sprawie. Najprawdopodobniej przyczyniła 
się do tego znajomość Romka z Lesławem Maleszką, którego wów-
czas uważaliśmy za bezkompromisowego działacza, a który okazał 
się TW o pseudonimie „Ketman”.
W tym samym czasie, gdy „zorganizowany” powielacz transporto-
wano do Podgórza, ja jeździłam do Gliwic przewożąc w plecaku 
bibułę - przede wszystkim książki „Promienistych”, „Biblioteki Ob-
serwatora Wojennego”, „Oficyny Literackiej”, ale o tym opowiem  
w kolejnym odcinku. 

Magdalena Maliszewska
Członek Zarządu Dzielnicy II Grzegórzki




