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Wydarzyło się
Dzień Wszystkich Świętych na
Cmentarzu Rakowickim
W dniu 1 listopada 2013 roku przedstawiciele Zarządu i Rady Dzielnicy II
Grzegórzki zapalili znicze i udekorowali mogiły weteranów Powstania Styczniowego i żołnierzy polskich na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Prandoty.
W ostatnim czasie Rada Dzielnicy II brała udział w inicjatywie renowacji zniszczonych nagrobków powstańców i żołnierzy spoczywających na tym cmentarzu. Prace renowacyjne kolejnych nagrobków
zaplanowane zostały na następne lata. Mamy nadzieję, że w ramach
prowadzonej edukacji patriotycznej w akcję opieki nad tymi mogiłami włączą się szkoły i placówki oświatowe naszej Dzielnicy.

Młodzież w tramwaju patriotycznym
str. 5

Po ulicach Krakowa w Narodowe
Święto Niepodległości po raz 15
jeździł rozśpiewany „patriotyczny
tramwaj”. Mieszkańcy i turyści mogli
wspólnie z młodzieżą zaśpiewać pieśni narodowe. Wszystko w ramach akcji „Młodzież pamięta”, której celem jest zachęcenie młodych osób
do uczczenia bardzo ważnego wydarzenia historycznego.

Dzień Seniora
str. 9

Tradycyjne dzielnicowe spotkanie seniorów z okazji Dnia Seniora za nami.
Jak zwykle sala wypełniła się po brzegi. W bardzo miłej atmosferze, z uśmiechami na twarzy seniorzy rozmawiali,
słuchali, potem rozmawiali i znowu
słuchali. A posłuchać mogli coverów w wykonaniu młodzieżowych
zespołów z Młodzieżowego Domu Kultury z ulicy Grunwaldzkiej 5.
Informator Rady Dzielnicy II m. Krakowa.
Redaguje Komisja Informacji i Komunikacji Społecznej
Zdjęcie na kalendarzyku: Grzegorz Finowski
Adres Rady Dzielnicy: al. Daszyńskiego 22, 31-534 Kraków,
tel. 12 431 25 00,
www.dzielnica2.krakow.pl, e-mail: rada@dzielnica2.krakow.pl
Nakład 16000 egzemplarzy, bezpłatnych.
Skład i druk: Drukarnia Leyko Sp. z o.o.
ul. Romanowicza 11, 30-702 Kraków, tel. 12 656 19 88, www.leyko.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adjustacji tekstów,
zmiany tytułów oraz dokonywania innych poprawek w otrzymanych
artykułach. Za błędy w nadesłanych tekstach redakcja nie odpowiada.
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Z działalności Rady Dzielnicy II
–

W dniu 18 października 2013 roku odbyła się
XXXIX sesja Rady Dzielnicy II Grzegórzki.
W trakcie sesji przyjęto następujące uchwały:
– w sprawie przebudowy drogi w zakresie budowy ekranów akustycznych przy ul. Kotlarskiej w Krakowie - etap II. Realizatorem
zadania jest Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu.
Mieszkańcy ul. Kotlarskiej nie chcą dodatkowych ekranów akustycznych. Ich zdaniem nie są one potrzebne. Część mieszkańców, którzy są skłonni zgodzić się na ekrany, postulują, by były
one przezroczyste, a nie zielone. W oparciu o przedstawiony
projekt oraz o odbyte konsultacje społeczne Rada Dzielnicy II
Grzegórzki na prośbę mieszkańców zawnioskowała o budowę
ekranów z wypełnieniem w formie paneli przeszklonych – przeźroczystych
– wniosek o warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego
pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z
usługami w parterach niektórych budynków wraz z infrastrukturą
techniczną i komunikacyjną, miejscami parkingowymi naziemnymi, garażami podziemnymi oraz zagospodarowaniem terenu na
dz. 210/23, 210/30, 210/31, 210/32 obr. 16 Śródmieście oraz infrastrukturą techniczną na dz. 266 (część), 210/21, 238/20 (część)
obr. 16 Śródmieście oraz zjazdem z dz. 266 na dz. 210/23, 210/30,
210/3, 210/32 obr. 16 Śródmieście, przy ul. Bajecznej/Widok
i Ofiar Dąbia w Krakowie”. Rada Dzielnicy II Grzegórzki zaopiniowała negatywnie zamierzenie inwestycyjne m.in. ze względu na:
zbyt gęstą zabudowę; za dużą powierzchnię zabudowy (do 37%)
w stosunku do powierzchni działki (21.173 m kw.), co rodzi wątpliwości w stosunku do odpowiedniej powierzchni biologicznie
czynnej; ze względu na za wysoką zabudowę (22,5 m) w stosunku
do sąsiadujących budynków (22 m), jak również do dominującej
wysokości budynków położonych przy ul. Widok i Bajecznej
– wniosek o warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego
pn. „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych
wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, miejscami
parkingowymi naziemnymi, garażami podziemnymi oraz zagospodarowaniem terenu na dz. 210/32 (część) obr. 16 Śródmieście oraz infrastrukturą techniczną na dz. 210/31, 238/20,
210/21, 210/23, 210/30, 266 obr. 16 Śródmieście oraz zjazdem
z dz. 266 obr. 16 Śródmieście i drogą dojazdową na dz. 210/30,
210/23 obr. 16 Śródmieście, przy ul. Bajecznej/Widok i Ofiar Dąbia w Krakowie”. Rada Dzielnicy II Grzegórzki zaopiniowała negatywnie zamierzenie inwestycyjne z takich samych powodów jak
uchwałę powyżej
– w sprawie zmiany zadania priorytetowego na 2013 rok. W związku z nierozstrzygnięciem przetargu na zadanie priorytetowe pn.:
„Program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży szkolnej. Alergia
na środowiskowe alergeny naturalne i chemiczne”, Rada Dzielnicy II Grzegórzki zwolnioną kwotę w wysokości 13 000 zł przeznaczyła na zadania pn.: Samorządowe Przedszkole nr 80 – doposażenie w nowe urządzenia rekreacyjne placu zabaw – 8 000 zł;
Samorządowe Przedszkole nr 124 – zakup ławek oraz doposażenie w nowe urządzenia rekreacyjne placu zabaw – 5 000 zł
– w sprawie opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego przy al. Pokoju. Na podstawie wizji

–

–

–

–

–

–

–

przeprowadzonej w lokalu Rada Dzielnicy II Grzegórzki wydała
opinię pozytywną
w sprawie opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego przy ul. Skrzatów. Na podstawie wizji
przeprowadzonej w lokalu Rada Dzielnicy II Grzegórzki wydała
opinię pozytywną
wniosek o warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego
pn. „Budowa budynku zaplecza sportowego: szatnie z częścią
biurową i magazynową oraz garażem na działce nr 55/3 obr. 16
Śródmieście, wraz ze zjazdem indywidualnym z działki drogowej
nr 226/1 obr. 16 Śródmieście wraz z infrastrukturą techniczną na
działkach 51/24, 53/14, 53/15, 53/16, 53/23, 55/2, 55/3, 65/3, 67,
68/1, 226/1, 228/3, 242/25 obr. 16 Śródmieście przy ul. Dąbskiej
w Krakowie”. W związku z tym, że planowany budynek znajduje
się w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów sportowych K.S. Dąbski, co znacznie ułatwi organizację pracy klubu (obecnie klub
korzysta z budynku oddalonego od boiska sportowego), Rada
Dzielnicy II Grzegórzki zaopiniowała pozytywnie zamierzenie inwestycyjne
w sprawie wniosku do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu dotyczącego przebudowy ciągu ulic Bajeczna - Widok
w Krakowie. Wniosek Rady Dzielnicy II Grzegórzki ma na celu uregulowanie stanu prawnego działek położonych przy ul. Bajecznej,
a tym samym zapewnienie możliwości przebudowy ulicy, która
w obecnym kształcie jest wąska i niebezpieczna dla użytkowników (sporo łuków). Obecnie jest to droga o statusie drogi wewnętrznej, co znacznie utrudnia interwencje Straży Miejskiej, Policji, a także utrzymywanie ulicy w należytym porządku i stanie.
W najbliższej okolicy wybudowano już kilka zespołów mieszkalnych, obecnie są wznoszone, a także planowane następne
inwestycje mieszkalne, co spowoduje bardzo duże natężenie
ruchu ulicznego. Ulica w obecnym stanie nie będzie mogła
przejąć takiego ruchu w sposób bezpieczny dla wszystkich jej
użytkowników
w sprawie włączenia ulic Rusałek i Norwida do obszaru strefy
płatnego parkowania. Wymienione ulice należą do Osiedla Oficerskiego, a nie zostały włączone w obszar strefy płatnego parkowania, którym objęte będzie Osiedle Oficerskie
w sprawie zmiany zadania powierzonego w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury
sportowej i rekreacyjnej na 2013 rok. Dyrektor Gimnazjum nr 7
zwróciła się z prośbą o rozszerzenie zakresu zadania: „malowanie
szatni oraz linii na boiskach sportowych” o „remont małej sali gimnastycznej”. Rada Dzielnicy II przychyliła się do prośby
w sprawie ustalenia rankingu zadań w ramach rozdziału środków na zadania powierzone na 2014 rok w zakresie „tworzenia
i utrzymania zieleńców wraz z małą architekturą” oraz „tworzenia, modernizacji i utrzymania ogródków jordanowskich”
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego
przez Radę Dzielnicy II Grzegórzki do realizacji w latach 20142016. Rada Dzielnicy II Grzegórzki zawnioskowała o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ogródka jordanowskiego przy ul. Widok” - nr działki 194/1
obr. 16 Śródmieście (opracowanie dokumentacji projektowej
w 2014 r. oraz realizacja zadania w latach 2015-2016)
w sprawie prac remontowych żłobków na 2014 rok w ramach
zadań powierzonych. Po przeprowadzeniu analizy ich potrzeb

3

Informator Rady Dzielnicy II Grzegórzki

–
–

–

–

–

–

remontowych i kosztorysów robót, Rada Dzielnicy przeznaczyła kwotę w wysokości 9 800 zł na dofinansowanie remontów
dotyczących wymogów p. pożarowych w Żłobku nr 19, ul. Świtezianki 7
w sprawie listy rankingowej planowanych remontów placówek
oświatowych na 2014 rok w ramach zadań powierzonych
w sprawie ustalenia listy rankingowej w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia na 2014 rok. Rada Dzielnicy
II Grzegórzki ustaliła listę rankingową chodników, które są w bardzo złym stanie technicznym i wymagają remontu
w sprawie ustalenia ostatecznej listy hierarchicznej zadań powierzonych w zakresie „budowy i przebudowy ulic lokalnych
wraz z oświetleniem” na 2014 rok
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez
Radę Dzielnicy II Grzegórzki do realizacji w latach 2014-2015.
Rada Dzielnicy II Grzegórzki zawnioskowała o wprowadzenie
do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie projektu i budowa oświetlenia wzdłuż alejek przy ogródkach działkowych – od ZSOMS przy ul. Grochowskiej wzdłuż Białuchy do ul.
B. Chrobrego (opracowanie dokumentacji projektowej w 2014 r.
oraz realizacja zadania w 2015 roku)
w sprawie określenia zadań do realizacji w 2014 roku w ramach
zadania powierzonego w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych
w sprawie zmian planu finansowo – rzeczowego wydatków
Rady Dzielnicy II Grzegórzki na 2013 rok

Na XL sesji Rady Dzielnicy II Grzegórzki, w dniu
29 października 2013 roku przyjęto m.in. następujące uchwały:
– w sprawie opinii projektu nowego Statutu Dzielnic Miasta Krakowa. W związku z prowadzonymi konsultacjami społecznymi
ws. opinii do projektu nowego Statutu Dzielnic Miasta Krakowa
Rad Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa Rada Dzielnicy II Grzegórzki
wydała opinię pozytywną pod warunkiem uwzględnienia wskazanych w uchwale uwag

W dniu 15 listopada 2013 roku odbyła się XLI sesja Rady Dzielnicy II Grzegórzki.
W trakcie sesji przyjęto następujące uchwały:
– wniosek o warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego
pn.: „Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowo-usługowo-biurowej z garażami podziemnymi, instalacjami wewnętrznymi, stacjami transformatorowymi wraz z infrastrukturą techniczną, drogą i naziemnymi miejscami postojowymi na działkach nr 44/22,
44/23, 44/32, 44/26, 44/29, 44/30, 44/17, 44/18, 44/24, 44/33,
48/51, 48/64, 48/66, 48/67, 48/69, 47/9, 47/11, 47/13, 47/12,
47/8, 47/10, 48/27, 48/26, 43/23, 43/19, 43/16, 43/18, 43/21 obr.
16 Śródmieście oraz dz. nr 1/79, 38/2, 1/80, 1/114, 1/111, 1/109,
1/107, 1/105, 1/103, 1/101, 1/99, 1/96, 1/94, 1/92, 1/90 obr. 52
Nowa Huta oraz dz. nr 301/32, 301/29 obr. 53 Nowa Huta przy
ul. Lema w Krakowie”. Rada Dzielnicy II Grzegórzki wydała opinię
pozytywną, gdyż planowana inwestycja poprawi zagospodaro-
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wanie terenu i doprowadzi do jego uporządkowania
– wniosek o warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego
pn.: „Budowa zespołu budynków biurowych z lokalami usługowymi i garażem podziemnym wraz z układem drogowym
i miejscami postojowymi na terenie, zjazdem z dz. nr 126 (ul.
Lubicz) oraz infrastrukturą techniczną na dz. nr 88 i 126 obręb
50 Śródmieście przy ul. Lubicz 36-38 w Krakowie”. Rada Dzielnicy II Grzegórzki zaopiniowała pozytywnie zamierzenie inwestycyjne
– w sprawie zbycia nieruchomości położonej przy ul. Fabrycznej
i ul. Mogilskiej. Rada Dzielnicy zaopiniowała negatywnie części
nieruchomości, położonej w obrębie 5 jednostce ewidencyjnej
Śródmieście przy ul. Fabrycznej i ul. Mogilskiej, składającej się
z działki ewidencyjnej nr 492/4 o pow. 0,1581 ha, ze względu na
to, iż zbycie nieruchomości doprowadzi do sytuacji, że z ulicy Fabrycznej nie będzie przejścia w kierunku ulicy Mogilskiej, co pogorszy warunki życia okolicznym mieszkańcom
– w sprawie podziału środków na zadanie powierzone pn. „lokalne wydarzenie kulturalne” na 2014 rok. Kwotę w wysokości
17 850 zł przyznana na zadanie powierzone w zakresie lokalnych wydarzeń kulturalnych przeznaczono na realizację zadania pn. „Święto Dzielnicy II – impreza rekreacyjno – kulturalna”.
Impreza będzie miała charakter festynu rekreacyjno – kulturalnego, skierowanego głównie do rodzin z dziećmi, ale przeznaczonego dla wszystkich mieszkańców Dzielnicy II i Miasta
Krakowa. Wzorem poprzedniego roku, przewidziane są dwie jej
edycje, letnia pn. „Wianki nad Białuchą” oraz jesienna pn. „Grzegórzecka jesień”. Celem imprezy będzie promocja Dzielnicy II
w środowisku lokalnym oraz integracja jej mieszkańców
– w sprawie ograniczenia handlu detalicznego. Rada Dzielnicy II
Grzegórzki zaopiniowała negatywnie propozycję ograniczenia
handlu detalicznego w dniu Wigilii Bożego Narodzenia, Wielki Piątek i każdą niedzielę do godz. 12.00, gdyż wychodzi z założenia,
że nie powinna ingerować w zasady działalności prywatnych podmiotów gospodarczych
– w sprawie stałego, pieszego patrolu Straży Miejskiej w rejonie
sądów i Urzędu Miasta na ul. Sądowej, Przy Rondzie, Mosiężniczej, Kordylewskiego, al. Powstania Warszawskiego. W związku
z nagminnym łamaniem przepisów prawa o ruchu drogowym
m.in. zastawianie przejść dla pieszych przez parkujące samochody petentów centrum administracyjno - sądowego, Rada
Dzielnicy wnioskowała o wprowadzenie stałego, pieszego patrolu, który skuteczniej wyegzekwuje przestrzeganie przepisów
prawa. Ze środków Rady Dzielnicy zostało wyremontowane
i przebudowane jedno z przejść dla pieszych przy Sądzie Rejonowym. Pomimo przebudowania zatoki postojowej na chodnik
z oznakowanym przejściem dla pieszych, problem z zastawianiem przejścia przez parkujące samochody pozostał
– w sprawie zadania powierzonego w zakresie „prac remontowych
dróg, chodników i oświetlenia” w 2013 roku
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
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Młodzież w tramwaju
patriotycznym
Po ulicach Krakowa w Narodowe Święto Niepodległości po raz 15
jeździł rozśpiewany „patriotyczny tramwaj”. Mieszkańcy i turyści mogli wspólnie z młodzieżą zaśpiewać pieśni narodowe. Wszystko w ramach akcji „Młodzież pamięta”, której celem jest zachęcenie młodych
osób do uczczenia bardzo ważnego wydarzenia historycznego.
Oprócz śpiewania patriotycznych piosenek i rozdawania śpiewników, uczniowie z krakowskich gimnazjów i liceów wręczali podróżnym biało-czerwone chorągiewki i flagi państwowe. W tramwaju
śpiewano m.in. „Przybyli ułani pod okienko”, „O mój rozmarynie”
czy „Czerwone maki”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła
m.in. Przewodnicząca Rady i Zarządu Dzielnicy II Grzegórzki Małgorzata Ciemięga.
Tekst i foto:
Grzegorz Finowski
Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy II Grzegórzki

Obchody 69. rocznicy rozstrzelania 79 mieszkańców Dąbia
Pamięci ofiar
W dniu 12.I.2014 r. odbędą się uroczystości związane
z 69. rocznicą rozstrzelania przez Niemców hitlerowskich
79 osób na Dąbiu
Program:
godz. 10.30 – Złożenie wieńców i zapalenie zniczy na Cmentarzu Rakowickim pod pomnikiem Męczenników Wymordowanych przez Niemców w Krakowie w Dz. XX Dąbie w dniu 15
stycznia 1945 roku.
godz. 11.30 – Msza święta w intencji pomordowanych w kościele pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika przy ul. Półkole
9a na Dąbiu.
godz. 12.30 – Odczytanie listy rozstrzelanych, Apel Poległych
oraz złożenie wieńców i zapalenie zniczy pod krzyżem na miejscu kaźni przy ul. Półkole.
Zapraszamy na uroczystości wszystkich pragnących oddać hołd
ludziom, którzy ponieśli największą ofiarę w imię Ojczyzny.
Radni Dzielnicy II Grzegórzki

Radni Dzielnicy II Grzegórzki od lat organizują wraz z proboszczem
parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika, dyrekcją Gimnazjum
nr 7 i Szkoły Podstawowej nr 18, Szczepem Dąbie ZHR oraz Dąbskim Klubem Sportowym obchody kolejnych rocznic rozstrzelania
79 mieszkańców Dąbia. Tragedia ta rozegrała się 15 stycznia 1945 r.,
w przeddzień wyzwolenia Krakowa spod okupacji. Rokrocznie uroczystości odbywają się na Cmentarzu Rakowickim pod Pomnikiem
Męczenników Wymordowanych przez Niemców na Dąbiu 15 stycznia 1945 roku oraz pod krzyżem wzniesionym przez mieszkańców
Dąbia w 1946 roku na miejscu egzekucji przy obecnej ul. Półkole.
Zawsze jest też odprawiana msza święta w intencji pomordowanych w kościele na Dąbiu.
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Niewiele informacji o tych tragicznych wydarzeniach można było
do tej pory znaleźć w opracowaniach historycznych. Jeden z pełniejszych opisów wydarzeń przekazał Tadeusz J. Czekalski w skromnej broszurze pt. Szkice z dziejów Dąbia wydanej w 1993 roku. Brak
dokładnych informacji na temat przyczyn i przebiegu pacyfikacji
oraz głosy poddające w wątpliwość przyjętą wersję wydarzeń były
powodem, dla którego radni Dzielnicy II podjęli decyzję o dogłębnym zbadaniu tragedii. Kwerendę dotyczącą okoliczności egzekucji w Krakowie-Dąbiu 15 stycznia 1945 roku przeprowadził w 2009
roku pracownik Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, p. Grzegorz Jeżowski. Na podstawie kwerendy powstał obszerny tekst, który zamieściliśmy w 40. numerze gazetki „Dzielnica II” z marca 2009 r.
W toku kwerendy zapoznano się z wieloma dokumentami, które
rzuciły światło na przebieg egzekucji. Głównym źródłem badań pozostały obszerne materiały zgromadzone podczas śledztwa przez
Okręgową Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskiej w Krakowie.
Szczególnie cenne były bezpośrednie relacje świadków spisane
tuż po zakończeniu wojny. Inną grupę relacji stanowiły protokoły
przesłuchań świadków przez Okręgową Komisję Badania Zbrodni
Hitlerowskiej w Krakowie, sporządzone w 1977 r.
Wątek egzekucji został uwzględniony w stałej wystawie „Kraków
- czas okupacji 1939-1945” w Fabryce Emalia Oskara Schindlera.
Informacje o tragedii na Dąbiu znajdują się w prezentacji multimedialnej na parterze fabryki w zaaranżowanym bunkrze oraz w tzw.
słupie przeciwpancernym. Egzekucja została obszernie przedstawiona na wystawie stałej przy ul. Pomorskiej zatytułowanej „Ulica
Pomorska. Krakowianie wobec terroru 1939-1945-1956”. Tragedia,
która rozegrała się na Dąbiu, ściśle wiąże się z siedzibą gestapo przy
ul. Pomorskiej – właśnie tam była przetrzymywana i przesłuchiwana
część rozstrzelanych, w tym też miejscu zaplanowano pacyfikację.
Ze względu na status tego miejsca, wątki martyrologiczne pokazane są znacznie szerzej niż w przypadku wystawy przy ul. Lipowej.
Charakter zgromadzonego materiału ikonograficznego powoduje,
że punktem wyjścia narracji o egzekucji jest pogrzeb ofiar zbrodni
w lutym 1945 r.
Poniżej zamieszczamy krótki opis tragedii, która rozegrała się na
Dąbiu.
15 stycznia 1945 r. wczesnym rankiem na Dąbiu została przeprowadzona obława. Cała dzielnica została obstawiona przez niemieckie
formacje policyjne i wojskowe. Rano w godzinach 6.00–8.00 Niemcy w mundurach Wehrmachtu i żandarmerii wchodzili do domów,
legitymując i zatrzymując wszystkich zastanych. Zatrzymywano
także ludzi idących do pracy. Wszystkich podejrzanych zgromadzono w dwóch miejscach – w Barze Rybackim i w sąsiednim domu
Koprowskich na rogu ulic Miedzianej
i Kruczej. W domu Franciszka Koprowskiego w mieszkaniu Czinczaruków zorganizowano pokój przesłuchań, gdzie indywidualnie doprowadzano osoby przetrzymywane w barze. Budynek
był obstawiony przez kilku uzbrojonych Niemców. Po sprawdzeniu dokumentów większość osób zwolniono i pod eskortą w grupie odprowadzono na most na rzece Białusze, wydając
rozkaz udania się do pracy. Zatrzymano około 52 mieszkańców
w różnym wieku, zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Około godziny 11.00 do baru wszedł esesman i zaczął wyczytywać nazwiska. Wszyscy wywołani mieli zgromadzić się przed barem.
Po przyjeździe autobusu z 28 lub 30 więźniami z Montelupich
rozpoczęto wyprowadzanie zatrzymanych i odprowadzanie na
miejsce egzekucji tuż obok wału wiślanego. Do leżących na ziemi podchodzili gestapowcy z bronią maszynową i strzelali w tył
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głowy. Egzekucję przeżyli dwaj mężczyźni; jeden z nich wkrótce zmarł z powodu ran postrzałowych oraz braku odpowiedniej
opieki lekarskiej. Niemcy nakazali pogrzebać ofiary w miejscu
zbrodni tego samego dnia. Zakazano składania kwiatów, palenia świec, grób miał być zrównany z gruntem. Za niewykonanie
rozkazu zagrożono zdziesiątkowaniem mieszkańców. Po ekshumacji w dniu 8 lutego 1945 r., uroczysty pogrzeb ofiar odbył się
9 lutego 1945 r. na Cmentarzu Rakowickim. W zbiorowej mogile
na Cmentarzu Rakowickim zostało pochowanych 76 z 79 rozstrzelanych, trzech spoczywa w oddzielnych grobowcach. Na grobie
ofiar pacyfikacji wzniesiono monument, zwany Pomnikiem Ofiar
Dąbia.
Agnieszka Pasieka
Radna Dzielnicy II Grzegórzki

Andrusy, kindry, agary…
Z przedmieść Krakowa
W Domu Zwierzynieckim, oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, 15 listopada została otwarta wystawa Andrusy, kindry,
agary… Z przedmieść Krakowa, która jest poświęcona miejskiemu
folklorowi. Andrusy, kindry, agary określani byli jako ludzie zadziorni, ale honorowi, nigdy chamscy. Charakteryzowało ich przede
wszystkim poczucie odpowiedzialności za swoją okolicę i świadoma do niej przynależność. Ponadto na swój sposób szarmancki
był ich stosunek do kobiet – nigdy nie używali w ich towarzystwie
wulgarnych wyrażeń. Inspiracją do stworzenia wystawy był swoisty
charakter przedmieść Krakowa – miejska gwara i piosenki, niepisany kodeks honorowy andrusów i ich wspólne spędzania wolnego
czasu poza domem.
Podwórko, a wraz z nim pobliskie ulice, było miejscem wielu interesujących zdarzeń, przede wszystkim dla dzieci i młodzieży. Stanowiło ono także odpowiednią dla nich przestrzeń do rozwoju fizycznego i psychicznego. Ruch na świeżym powietrzu sprzyjał nabywaniu
nowych doświadczeń i stopniowemu usamodzielnianiu się, wkraczaniu w dorosłe życie. Na miejskim podwórku i ulicy wiele gier
i zabaw powstawało dzięki twórczej inwencji dzieci. Te najbardziej
popularne zabawy pozostały dzisiaj tylko w pamięci ich uczestników jako miłe wspomnienie lat dzieciństwa.
Zośka niewątpliwie była kiedyś królową ulicznych gier. Wielu andrusów, kindrów i agarów wspomina, że w latach 50. kopali ją wszyscy i w każdej dzielnicy. Wykonywana była ręcznie z różnobarwnej
włóczki spiętej kawałkiem ołowianej plomby. Gra polegała na odbijaniu zośki nogą.
Bardzo popularnym zajęciem wśród młodzieży z przedmieść była
też gra w gałę, czyli piłkę nożną. Skórzana gała była marzeniem niejednego andrusa. Po lekcjach młodzież szkolna często biegła grać
na Błoniach, gdzie z tornistrów i kurtek tworzono „słupki” bramek.
Ze względu na fakt, że nie każdego stać było na kupno gały, zastępowano ją prowizorycznymi piłkami, takimi jak włosianka – mozolnie zbijana z sierści zwierzęcej – czy szmacianka – samodzielnie
produkowana z gałganków i pończoch.
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Gra „w pieniądze” polegała na uderzaniu o ścianę pięciogroszówkami (przed denominacją z 1950 r. były one stosunkowo duże
i ciężkie), które upadając na ziemię, stawały się punktem do pomiaru odległości. Przyciskając kciukiem monetę rozkładało się dłoń
i wszystkie pieniądze w zasięgu palców stawały się wygraną.
W cymbergaja natomiast grało się na ławce, stole lub jakimkolwiek
blacie, najlepiej okolonym specjalnie skonstruowaną bandą, aby nie
wypadała „piłka” – moneta. Zasady tej gry oparte były na regułach
piłki nożnej – należało trafić „piłką” do bramki przeciwnika. Z kolei
do zabawy w pikuty służył nóż lub scyzoryk. Przyjmując najbardziej
nieprawdopodobne pozycje, np. opierając nóż o nos, łokieć, ramię
itd., należało wbić ostrze w ziemię. Wolny czas w dzielnicach przedmieść Krakowa upływał na wielu innych zabawach – grano w karty,
szachy, pstrykano kapsle, bawiono się w wojnę, która polegała na
podchodach, sprytnych fortelach i pojedynkach na drewniane miecze. Niezastąpiony był także trzepak, na którym wykonywano wręcz
akrobatyczne figury.

Krakowskie przedmieścia
W 1910 r., za prezydentury Juliusza Lea, zaczęto wdrażać plan poszerzenia granic Krakowa polegający na włączeniu w obręb miasta kilkunastu okalających gmin. Dotychczas funkcjonowały one
w symbiozie z dawną stolicą Polski jako samorządne jednostki, pełniąc funkcję jej przedmieść i zaplecza gospodarczego (w gminach
tych znajdowały się np. rzeźnia, fabryka Zieleniewskiego w Grzegórzkach, stacja doświadczalna dla Studium Rolniczego w Olszy
czy zakład kontumacyjny – miejsce kwarantanny zwierząt hodowlanych – w Prądniku Białym).
Przez wieki granice Krakowa – granice miasta – biegły wzdłuż
średniowiecznych murów, a po ich zburzeniu na początku XIX w.
– wzdłuż Plant. Pomimo że w XXI w. Kraków stał się już dużą aglomeracją, to nadal w świadomości jego mieszkańców tkwi charakterystyczne określenie „idę do miasta”. Owym miastem nazywany
jest Rynek Główny ze zbiegającymi się w nim ulicami, który okalały
mury obronne. Później naturalną granicę z przedmiejskimi terenami stanowiły Planty.
W kontekście rozważań o spędzaniu wolnego czasu na przedmieściach Krakowa należy zwrócić uwagę na znamienną rolę rzek w życiu mieszkańców: Rudawa była ważna dla Półwsia Zwierzynieckiego, Wilga dla Ludwinowa, Wisła dla Grzegórzek i Białucha dla Olszy.
Nad rzekami były kąpieliska w letnie upalnie dni, budowano tam
szałasy, spędzano wolny czas na łowieniu ryb, a także grano w karty
lub bawiono się w podchody.
Prezentowana w Domu Zwierzynieckim wystawa została zaaranżowana w sposób oryginalny. Na parterze, w pierwszej z sal ekspo-

zycyjnych to przestrzeń podwórka, gdzie prezentowane są figurki
ukazujące typy ludzkie z przedmieść. Spośród nich warto wymienić
gołębiarza, agara, andrusa, kapelę podwórkową, piłkarzy RKS Garbarnia, KS Wisła, KS Cracovia czy dorożkarza. Ponadto fotografie ze
zbiorów Leszka Piskorza ukazują przedmieścia – Grzegórzki. Zwiedzający ma tutaj także możliwość posłuchania unikatowych nagrań
miejskich piosenek.
Druga sala to wnętrze baru – miejsce sąsiedzkich spotkań i zarazem
swoistego folkloru Krakowa. Stał się on inspiracja do wielu artystycznych poczynań. Na wystawie prezentowane są historyczne afisze ze
spektakli „Królowa przedmieścia”, „Przedmiejskie zalecanki”, „Lola
z Ludwinowa” czy „Krowoderskich zuchów”, a także rysunki, grafiki
i obrazy olejne. Ponadto dokumentalny film „Byłem andrusem”
(Archiwum TVP Kraków) przenosi widza w świat, który przeminął.
Folklor dzielnic z przedmieść Krakowa, utrwalony został przez
Piotra Płatka w reportażach „Bar na Stawach” i „Dzielnica szwarckopów” (Archiwum Radia Kraków) jak popularnie nazywane były
Grzegórzki.
Na pierwszym piętrze widz wędruje po ulicach, które stanowiły
przestrzeń do zabaw dla dzieci. Czym i jak się bawiono w pierwszej
połowie XX wieku? W gablotach prezentowane są różne zabawki
podwórkowe, rekwizyty do gry, który był marzeniem nie jednego
andrusa. Archiwalne fotografie stanowią dokumentację minionej
epoki. Oglądając eksponaty zwiedzający słucha nagrania Leszka
Piskorza – autora książki „Ja, Kinder z Grzegórzek”. Opowieść odnosi
się do niepisanego kodeksu honorowego przedmieść, obowiązującej struktury i hierarchii młodzieżowej, a także sposobów spędzania
wolnego czasu wśród rówieśników z dzielnicy.
Wystawa jest czynna do 9 marca 2014
Dom Zwierzyniecki ul. Królowej Jadwigi 41
Godziny otwarcia:
środa 9.00-16.00, czwartek 10.00-17.00
piątek - niedziela 9.00-16.00
Magdalena Kwiecińska

Do MOPS-u na Dietla
W październiku do Rady Dzielnicy II wpłynęło pismo dotyczące
zmian organizacyjnych w funkcjonowaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. Zmiany te polegają na modyfikacji
obszarów miasta obsługiwanych przez poszczególne filie MOPS.
Do tej pory zadania z zakresu pomocy społecznej dla mieszkańców
Grzegórzek były prowadzone przez Filię MOPS nr 1 zlokalizowaną
przy ul. Rzeźniczej 2. W myśl wprowadzanych zmian od 2 grudnia
2013 r. realizację zadań w tym zakresie przejęła Filia nr 6 mieszcząca
się przy ul. Dietla 64.
Wprowadzenie powyższych zmian MOPS uzasadnił chęcią zapewnienia optymalnego dostępu do usług w zakresie pomocy społecznej. Obecnie bowiem największa Filia obejmująca swym działaniem
cztery dzielnice realizuje pomoc w formie świadczeń przyznanych
decyzją administracyjną dla ok. 2100 rodzin, w tym 4700 osób
w rodzinach. Z kolei najmniejsza Filia obejmuje swym działaniem
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zaledwie jedną dzielnicę i realizuje pomoc dla ok. 880 rodzin,
w tym 1600 osób w rodzinach. Wprowadzane zmiany są skutkiem
zmieniającej się liczby ludności w poszczególnych dzielnicach i będących tego następstwem spadków lub wzrostów liczby biorców
świadczeń. Zrównoważenie liczby biorców świadczeń przypadają-
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cych na poszczególne Filie umożliwić ma optymalne organizowanie różnorodnych działań z zakresu pomocy społecznej.
Łukasz Pietryka
Radny Dzielnicy II Grzegórzki
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Dzień Seniora
Tradycyjne dzielnicowe spotkanie seniorów z okazji Dnia Seniora
za nami. Jak zwykle sala wypełniła się po brzegi. W bardzo miłej
atmosferze, z uśmiechami na twarzy seniorzy rozmawiali, słuchali, potem rozmawiali i znowu słuchali. A posłuchać mogli coverów
w wykonaniu młodzieżowych zespołów z Młodzieżowego Domu
Kultury z ulicy Grunwaldzkiej 5.
Dzień Seniora odbył się 24 października w sali Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Grzegórzki” przy ulicy Francesco Nullo 27. Jak co
roku dziękujemy MDKowi z Grunwaldzkiej 5, który jest corocznym
współorganizatorem spotkania Grzegórzeckich seniorów oraz Zarządowi Rodzinnego Ogrodu Działkowego.
Wszystkich seniorów zapraszamy za rok.
Będzie to już 12. spotkanie organizowane, przez Radę Dzielnicy II
Grzegórzki.
Zarząd Dzielnicy II Grzegórzki
fot. Grzegorz Finowski

Zagrożenia i bezpieczeństwo
mieszkańców Dzielnicy II
Dnia 5 grudnia o godz. 16.30 w sali Klubu Seniora przy kościele
Miłosierdzia Bożego (ul. Bandurskiego 12) odbyła się III już debata społeczna poświęcona tym razem kwestii bezpieczeństwa
mieszkańców Dzielnicy II Grzegórzki. W spotkaniu udział wzięli
funkcjonariusze z Komisariatu Policji II, Radni Dzielnicy II oraz gospodarz – ks. prał. Zygmunt Kosek. Przedstawiciele policji szczegółowo omówili zagadnienia związane z unikaniem niebezpieczeństw w zbliżającym się okresie świątecznym. Poruszony został
problem:
• tzw. domokrążców, podających się za pracowników instytucji
publicznych,
• świątecznych wyjazdów i pozostawiania mieszkań pod opieką
sąsiadów,
• bezpiecznego uczestnictwa w zabawie sylwestrowej.
Powszechnie wiadomo, że współczesna rzeczywistość stwarza
wiele sytuacji i czynników zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców miast, a przecież dla każdego człowieka jedną z największych potrzeb jest poczucie braku zagrożenia w miejscach
publicznych. Stworzenie konglomeratu, który będzie dbać o bezpieczeństwo swoich mieszkańców jest przedsięwzięciem długotrwałym i wymagającym poparcia społeczeństwa. Dlatego nie
tylko służby porządkowe i prewencyjne, ale przede wszystkim
krakowianie powinni reagować na wszelakie przejawy zakłócania
porządku i spokoju.
Władze miasta w ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla
Miasta Krakowa „Bezpieczny Kraków” (z dn. 22.12.1999 r.) podjęły
szereg przedsięwzięć mających na celu poprawę standardów bezpieczeństwa jego mieszkańców. Prócz działań prewencyjno-wychowawczych i porządkowych wiele uwagi poświęca się działaniom
promocyjno-informacyjnym. Stąd też organizowane są bezpośrednie spotkania z krakowianami, które mają na celu zachęcić ich do
współpracy. Edukacja i profilaktyka wydają się być najkorzystniejszą formą zwalczania niebezpieczeństw.
Podczas każdego zebrania przedstawiciele odpowiednich służb
porządkowych prowadzą prelekcje dotyczące zasad unikania zagrożeń. Nawet te najbardziej oczywiste jak „uważaj na podejrzanych
pracowników gazowni, opieki społecznej, znajomych wnuczka itd.”
czy „unikaj kontaktów z osobami nieznajomymi” lub „bądź czujny
przy wypłacie gotówki z bankomatu” pozwalają ustrzec się przed byciem ofiarą przestępstwa. Zakres oddziaływania tej kampanii społecznej obejmuje dystrybucję materiałów informacyjnych takich jak
ulotki czy plakaty, które zawierają praktyczne podpowiedzi jak unikać zagrożenia ze strony oszustów oraz umożliwiają podniesienie
stanu wiedzy o odpowiedzialności prawnej. Zasadniczym założeniem programu dotyczącego bezpieczeństwa na ulicy, na osiedlu,
w dzielnicy, w mieście jest współdziałanie pomiędzy społecznością
lokalną a Policją w celu ograniczenia lub wyeliminowania zdarzeń
przestępczych.
Maciej Hankus
Radny Dzielnicy II
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„Czujne oko sąsiada”
i bezpieczna noc Sylwestrowa
Zbliżający się okres Świąt Bożego Narodzenia obejmujący zabawę sylwestrową i Nowy Rok to dla wielu mieszkańców możliwość
wyjazdu poza teren miasta i tym samym pozostawienia swojego
mieszkania bez opieki. Dla przestępców to doskonały moment
i „przyzwolenie” na wzbogacenie się. Pomimo powszechnemu,
modnemu przekonaniu o „ochronie swojej prywatności”, polegającemu na rozluźnieniu więzi sąsiedzkiej, apeluje się jednak o wzajemne poznanie się mieszkańców-sąsiadów i dążenie do wyzbycia
się anonimowości w społecznościach lokalnych. Trzeba pamiętać,
że stworzenie systemu sąsiedzkiej pomocy zwiększa bezpieczeństwo oraz zapewnia wewnętrzny spokój podczas nieobecności.
Zaprzyjaźniony lokator z pewnością zadba o stworzenie pozorów
obecności w pozostawionym mieszkaniu, np. poprzez codzienną
kontrolę stanu korespondencji i ulotek pozostawionych w skrzynce na listy lub pod wycieraczką. Stopniowe eliminowanie tzw.
„znieczulicy społecznej”, czyli obojętności wobec przypadków negatywnych zachowań, skutecznie pozwoli zredukować włamania
do mieszkań, piwnic oraz kradzieże samochodów z osiedlowych
parkingów.
Publiczne imprezy sylwestrowe cieszą się ogromną popularnością,
o czym świadczy chociażby coroczna zabawa na Rynku w Krakowie. Nierzadko na placach czy Plantach gromadzą się tłumy liczące
kilkaset tysięcy osób, co powoduje, że wielu jej uczestników może
obawiać się o swoje bezpieczeństwo. Oczywiste jest, że w tej sytuacji środki porządku publicznego muszą być wyjątkowe. Dlatego nad bezpieczeństwem zgromadzonych czuwają odpowiednio
przygotowane służby porządkowo-ratownicze: policjanci, strażacy,
pogotowie ratunkowe oraz straż miejska. MSWiA przygotowało rozporządzenie do ustawy o organizacji imprez masowych, w którym
określone zostały uprawnienia i kwalifikacje służb porządkowych,
dotyczące przeszukania uczestników imprez i przeglądania bagażu. W przypadku stwierdzenia zagrożenia z ich strony (posiadanie
broni, materiałów wybuchowych i pirotechnicznych oraz alkoholu
czy środków odurzających) funkcjonariusze mają obowiązek zatrzymania tychże osób. Ci, którzy zdecydują się witać Nowy Rok
w prywatnych mieszkaniach i posesjach również zobowiązani są do
przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Nieumiejętne obchodzenie
się z petardami i fajerwerkami może spowodować oparzenia skóry,
utratę wzroku, kalectwo lub śmierć. Do mieszkańców miast apeluje
się, by nie używać petard w pomieszczeniach zamkniętych, na balkonach i tarasach, a także nie trzymać odpalonych już fajerwerków
w dłoniach. Z pozoru oczywiste wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania środków pirotechnicznych mogą uchronić przed
tragedią nie tylko samych zainteresowanych, ale także inne osoby
przebywające w pobliżu. Mając na celu udaną i kulturalną zabawę
w mieszkaniu, jej organizatorzy i uczestnicy powinni pamiętać, że
zakłócanie spokoju mieszkającym obok sąsiadom, a także naruszanie ich prawa do wypoczynku jest wykroczeniem regulowanym
przepisami zawartymi w Kodeksie wykroczeń. Osoby zakłócające
ciszę nocną, nawet w noc sylwestrową, podlegają karze aresztu,
ograniczenia wolności albo grzywny (art.51, § 1).
Z opublikowanego przez Instytut Socjologii UJ raportu z badań
dotyczących bezpieczeństwa w Krakowie (2007 r.) jednoznacznie
wynika, że kwestia przeciwdziałania bezpośrednim zagrożeniom
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rozumiana jest przez mieszkańców trojako: „jako działania, które są
odpowiedzią na zagrożenie (np. karanie przestępców); jako działania
mające na celu podniesienie jakości życia mieszkańców, a w końcu kojarzy się bezpieczeństwo z instytucjami, które mają dbać o ład i porządek w mieście”. Pamiętać jednak należy, że tylko pełna współpraca
mieszkańców z organami porządkowymi może przynieść zamierzone skutki oraz sprawić, by mieszkanie, ulica, dzielnica i miasto stały
się bezpieczną przestrzenią dla życia i rozwoju człowieka.
Maciej Hankus
Radny Dzielnicy II

Z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia
wszystkim mieszkańcom Dzielnicy II Miasta
Krakowa serdeczne życzenia wielu szczęśliwych chwil w gronie bliskich, a z nimi radości,
ciepła i optymizmu. Aby w nadchodzącym
Nowym 2014 roku szczęście i pomyślność
nigdy Państwa nie opuszczały, a wiara codziennie dodawała sił i energii do tworzenia
i realizacji nowych pomysłów.
Składają policjanci i
Kierownictwo Komisariatu Policji II
w Krakowie

Spotkanie informacyjne dotyczące niejasności dotyczących
Strefy Płatnego Parkowania oraz przebudowy drogi ul. Mogilskiej odbędzie się 16 grudnia br o godz. 18.00 w Młodzieżowym
Domu Kultury przy ul. Grunwaldzkiej 5
Zarząd Dzielnicy II Grzegórzki

Spotkanie informacyjne dotyczące funkcjonowania poszerzonej Strefy Płatnego Parkowania odbędzie się 8 stycznia 2014 r.
o godz. 17.00 w siedzibie Rady Dzielnicy II Grzegórzki ul. Daszyńskiego 22
Zarząd Dzielnicy II Grzegórzki
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„Miejsce przyjazne seniorom”–
już po raz trzeci!
Dorośli i seniorzy stanowią liczną grupę wśród uczestników zajęć KDK.
Naszym celem jest zachęcanie do aktywnego spędzania czasu poza
domem nie tylko dzieci i młodzieży, ale również seniorów. Dlatego
też stworzyliśmy miejsce im przyjazne, w którym mogą rozwijać
swoje zainteresowania i pasje oraz spotykać się z innymi. Nasze wysiłki zostały dostrzeżone przez kapitułę konkursu Miejsce Przyjazne
Seniorom i już po raz trzeci nasza placówka otrzymała certyfikat
takiego miejsca.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć odbywających się w KDK. Z ogromną radością powitamy nowych uczestników zajęć. A oto co proponujemy dla dorosłych i seniorów:
Gimnastyka – poniedziałek, piątek godz. 18.30 – 19.30
Taniec towarzyski – czwartek godz. 17.30 – 19.00
Język angielski – środa godz. 10.30 – 12.00
Język angielski – poniedziałek godz. 19.30
Decoupage – środa godz. 17.00
Rękodzieło – czwartek godz. 17.00
Gimnastyka dla seniora – poniedziałek, piątek godz. 17.45 – 18.30
Chór – piątek godz. 18.00

Oprócz zajęć zapraszamy również na ciekawe imprezy organizowane przez nasza placówkę.
6 stycznia tradycyjnie już zbierzemy się wokół żłóbka na wspólne
kolędowanie, na którym gromadzą się dzieci, młodzież, nauczyciele, parafianie i sympatycy KDK. 26 stycznia odbędzie się koncert
zimowy połączony z wystawą zbiorów pochodzących z Muzeum
Zamku w Niepołomicach.
Nie zapominamy również o dzieciach i młodzieży. 19 stycznia
w niedzielne przedpołudnie zapraszamy na teatralne przedstawienie dla dzieci, po którym ogłosimy wyniki konkursu na „Najpiękniejszą Gwiazdkę” i nagrodzimy zwycięzców.
Już od 3-go lutego ferie zimowe – czas odpoczynku i zabawy. Zapraszamy dzieci i młodzież do KDK na ciekawe zajęcia (warsztaty
plastyczne, gitarowe, taneczne, zajęcia świetlicowe, gry komputerowe, dyskotekę) oraz wyjścia i wycieczki. O szczegółach akcji feryjnej i zajęciach w KDK można się dowiedzieć zaglądając na naszą
stronę internetową.
Katolicki Dom Kultury im. ks. kard. A. S. Sapiehy
31-552 Kraków, ul. Bobrowskiego 6, tel. 12 417 35 00
e-mail: kdksapieha@vbiz.pl, www.kdksapieha.vbiz.pl

Gimnazjalista w samorządzie.
Szkolenie dla uczniów
Grzegórzek
Już od ośmiu lat Rada Dzielnicy II Grzegórzki organizuje warsztaty z umiejętności społecznych i samorządowych, finansowane
ze środków przeznaczonych na realizację zadań priorytetowych.
Szkolenie o nazwie „Gimnazjalista w samorządzie” także tym razem
zaadresowaliśmy do uczniów pierwszych i drugich klas wszystkich
gimnazjów naszej dzielnicy. Jego celem było wprowadzenie młodych ludzi w tematykę samorządową (szkolną, dzielnicową i miejską). Projekt ten jest komplementarny w stosunku do programu
„Uczeń-obywatel” realizowanego od jedenastu lat przez Młodzieżowe Centrum Edukacji Obywatelskiej działające przy Centrum
Młodzieży im. dr. H. Jordana. W obu tych programach młodzież
z Grzegórzek bierze aktywny udział, dzięki czemu zasłużyliśmy na
miano „samorządowego” lidera wśród osiemnastu dzielnic Krakowa. Sprawy dzielnicy i miasta są dla naszych młodych mieszkańców coraz ważniejsze, coraz częściej i bardziej świadomie chcą
brać udział w procesie ich przemian i rozwoju. Dzięki warsztatom,
które przeprowadziliśmy jesienią tego roku (cztery spotkania treningowe obejmujące 13 godzin dydaktycznych), uczniowie zdobyli wiedzę i praktyczne umiejętności przydatne w szkole i poza
jej murami. Udowodnili także, że chcą zdobywać kompetencje
społeczne i być Obywatelami świadomymi swoich praw oraz obowiązków.
Podczas szkolenia poruszono następujące tematy:
Kompetentny obywatel – wybrane kompetencje społeczne
w praktyce komunikowanie – słuchanie innych; współpraca – realizacja wspólnego celu; dochodzenie do porozumienia w sytuacji
konfliktu; obywatel – kto to taki?
Zadania samorządu terytorialnego
wspólnota samorządowa; samorząd a państwo – wzajemne zależności (struktura samorządu); społeczność lokalna – pomiędzy interesem jednostki a interesem wspólnoty; jakie działania mogą podejmować obywatele; jak działa samorząd Dzielnicy II – spotkanie
z przedstawicielem.
Obywatel aktywnie uczestniczący w życiu społecznym
możliwości prawne uczestniczenia w podejmowaniu decyzji politycznej (referendum, konsultacje społeczne, obywatelska inicjatywa ustawodawcza); miejsce NGO (non-governmental organization
– organizacje pozarządowe) w systemie państwa; wolontariat –
możliwości rozwoju.
Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia był
systematyczny w nich udział oraz napisanie pracy końcowej pt. „Co
mogę zrobić dla mojej wspólnoty samorządowej Dzielnicy II Grzegórzki”. Otrzymaliśmy siedemnaście prac, wśród których znalazło
się wiele przemyślanych i ciekawych propozycji działań na rzecz
dobra nas wszystkich.
Agnieszka Pasieka
Radna Dzielnicy II Grzegórzki
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Przerwa świąteczna i ferie
zimowe w MDK przy ul. Lotniczej

W dniu 21 listopada odbył się uroczysty finał zawodów, w trakcie
którego Przewodnicząca Rady Dzielnicy II p. Małgorzata Ciemięga
wręczyła zwycięzcom puchary, nagrody i dyplomy.
Szczegółowe wyniki Turnieju znajdują się naszej stronie:
www.mdk-lotnicza.pl
(mdk)

Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” im. prof. A. Kamińskiego przy ulicy Lotniczej 1 serdecznie zaprasza wszystkie dzieci
oraz młodzież szkolną na bezpłatne zajęcia w trakcie zbliżającej się
przerwy świątecznej oraz ferii szkolnych.
W tegorocznym harmonogramie świąteczno-noworocznym zapraszamy na warsztaty muzyczne, karaoke - kolędowanie, rozgrywki
tenisowe, turniej strzelecki, zajęcia komputerowe oraz warsztaty
plastyczne i rękodzielnicze.
Program feryjny „Akcja Zima w mieście 2014” obejmował będzie
dodatkowe atrakcje (m.in. wycieczki, wyjścia do kina, zajęcia sportowe, itd). Szczegółowy harmonogram zamieszczony zostanie na
naszej stronie internetowej www.mdk-lotnicza.pl.
Telefony: (12) 411 91 89 ; 294 44 44
(mdk)

Piosenka francuska w Krakowie
EDITH PIAF, YVES MONTAND, CHARLES AZNAVOUR, DALIDA, JOE
DASSIN to prawdziwe ikony francuskiej piosenki.

VI Turniej Strzelecki o Puchar
Przewodniczącej Rady
Dzielnicy II z okazji
Święta Niepodległości
W pierwszych dniach listopada, w Młodzieżowym Domu Kultury
„Dom Harcerza” im. prof. A. Kamińskiego w Krakowie odbyła się
kolejna, VI edycja Turnieju Strzeleckiego o Puchar Przewodniczącej Rady Dzielnicy II z Okazji Święta Niepodległości. Zawody
rozegrane zostały w kategoriach drużynowej i indywidualnej, oddzielnie dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Poziom tegorocznych zawodów był wysoki, wzięło w nim udział 15 drużyn i 60
zawodników indywidualnych ze szkół naszej Dzielnicy i Krakowa.
Jako ciekawostkę możemy podać, że zwyciężczyni Turnieju, Ada
Frankowska - uczestniczka naszego Klubu Strzeleckiego „Wiarus”
i uczennica V LO, pokonała Mistrza Polski w karabinie sportowym…
Gratulujemy !
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To wielcy artyści, znani nie tylko starszym pokoleniom Polaków. Od
lat 50 ubiegłego stulecia ich wykonania wzruszają niezliczoną ilość
fanów na całym świecie. W Krakowie, jednym z wydarzeń artystycznych przypominających ich dzieło jest Międzynarodowy Festiwal
Piosenki Francuskiej o Grand Prix Edith Piaf, który od 5 lat, w miesiącu czerwcu każdego roku, gromadzi licznych miłośników kultury
francuskiej.
Edith Piaf urodziła się w grudniu 1915 roku w Paryżu. Jej prawdziwe
nazwisko to Édith Giovanna Gassion. Dzieciństwo małej Edith nie
należało do szczęśliwych: porzucona przez matkę, wychowywana
była przez swoją babcię prowadzącą dom publiczny w Normandii. Przez cztery lata, nieznana choroba odebrała jej na cztery lata
wzrok, który odzyskała mając 7 lat. Od młodych lat śpiewała na ulicach Paryża, gdzie zauważył ją jej pierwszy menadżer Louis Leplee.
On to właśnie otworzył Edith drogę do profesjonalnej kariery wprowadzając ją w środowisko artystyczne Paryża.
Pomimo powodzenia na scenach Francji, Europy i świata, życie osobiste Edith Piaf nie należało do najprostszych. Większość z jej historii miłosnych kończyła się dramatami, a jej jedyne dziecko zmarło
w wieku 2 lat na zapalenie opon mózgowych.
Być może te właśnie tragiczne przeżycia przyczyniły się do je sukcesu w życiu zawodowym, gdyż w każdym z interpretowanych przez
utworów słychać i czuć ogrom emocji, którymi Edith była przesiąknięta. Jej najpiękniejsze piosenki (Hymn o miłości, Akordeonista,
Życie na różowo, Niczego nie żałuję) utwory o życiu, miłości, cierpieniu, jeszcze długo rozbrzmiewać będą na scenach całego świata.
W roku 2013 z okazji jubileuszowej, piątej edycji Międzynarodowego
Festiwalu Piosenki Francuskiej im. Edith Piaf, gościliśmy w Krakowie
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Sukcesy młodych tancerzy
z Młodzieżowego Domu Kultury
przy ulicy Grunwaldzkiej 5

panią Jacqueline Boyer, piosenkarkę, a jednocześnie przybraną córkę
Edith Piaf. Oprócz licznych spotkań i wspomnień z kilku lat wspólnego życia z paryskim wróbelkiem (jak nazywa się jeszcze Edith Piaf),
artystka zaprezentowała się w specjalnie przygotowanym recitalu
złożonym z niezapomnianych francuskich przebojów. Tegoroczny
festiwal był również okazją do kontynuowania wybranych cykli koncertów, takich jak wspomnienia o piosenkach z lat 60-70 XX wieku,
melodia filmowe, oraz tradycyjny, międzynarodowy konkurs dla wokalistów. To ostatnie wydarzenie przyciąga artystów profesjonalnych
i amatorów z całego świata. Spośród około 100 kandydatów, jury wyłania corocznie ok 25 finalistów, którzy zapraszani są do finałowego
etapu konkursu i przedstawiają swoje interpretacje wybranych przebojów francuskich, lub też proponują własną, oryginalną twórczość.
Tak więc, w finale konkursu, przy akompaniamencie wspaniałej orkiestry Obligato, publiczność podziwiać może laureatów konkursu
Grand Prix Edith Piaf, piosenki znane i nieznane, artystów młodszego
i starszego pokolenia a także zapoznać się z nowoczesnymi trendami
francuskiej kultury muzycznej.
Festiwal odbywa się w czerwcu, a wstęp dla publiczności jest bezpłatny, wystarczy zarezerwować i odebrać odpowiednie zaproszenie w biurze organizatora: TOWARZYSTWA PRZYJAŹNI POLSKO
FRANCUSKIEJ, z biurem przy al. Daszyńskiego 7.
Oprócz tego największego w roku wydarzenia organizowanego
przez Towarzystwo, zapraszamy również do udziału w innych, organizowanych na mniejszą skalę wydarzeń, zwłaszcza koncertach
i konkursach organizowanych dla mieszkańców Krakowa, szczególnie naszej dzielnicy Grzegórzki.
Szczegóły wszystkich działań opisane są na naszych stronach internetowych: www.tppf.krakow.pl. Informacji udzielamy również pod
numerem telefonu: 12 421 28 23, lub bezpośrednio w naszym biurze przy alei Daszyńskiego.
W roku 2014, planowane są występy młodych zespołów francuskich, które pragną po raz pierwszy zadebiutować i promować swoją twórczość w Polsce. Serdecznie zapraszamy również do udziału
w edycji w roku 2015, kiedy to z okazji 100 rocznicy urodzin Edith
Piaf, zorganizowany zostanie koncert złożony ekskluzywnie z piosenek tej właśnie artystki.
Serdecznie zapraszamy również wszystkie osoby chętne do aktywnego udziału i pomocy przy organizacji wydarzenia, partnerów, sponsorów, fundatorów nagród, darczyńców, które mogłyby sprawić, iż
impreza organizowana w naszej dzielnicy może z roku na rok podnosić swoją rangę i przyciągać artystów i turystów z całego świata…
członkowie Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej

Studio Tańca Współczesnego - grupa „Figaro” oraz grupa baletowa
„Scena Ruchu” gościły na prestiżowej imprezie o charakterze konkursu dla dzieci i młodzieży tańczącej - XII Przeglądzie Zespołów
Tanecznych - „Pasikonik 2013” odbywającej się na deskach
Mieleckiego SCK.
28 i 29 listopada 2013 r. o najwyższe laury walczyło niemal 1500
tancerzy. Jurorzy wybrali najlepsze zespoły tańczące w różnych
technikach. „Scena Ruchu” zdobyła wyróżnienie za układ choreograficzny „Walc” przygotowany przez Panią Swietłanę Olszak, natomiast grupa „Figaro” zaprezentowała choreografię Pani Marioli
Kleczkowskiej - „Walc dla Amelii” zdobywając II miejsce. „Walc dla
Amelii” oraz inne etiudy taneczne będzie można podziwiać również 16 grudnia 2013 r. o godz. 19.00 na scenie „Miniatura” Teatru
im. J. Słowackiego przy pl. Św. Ducha 2, w czasie spektaklu Studia
Tańca Współczesnego zatytułowanego „Gwiazdkowe Impresje
Taneczne”, którego organizatorem jest Młodzieżowy Dom Kultury
przy ulicy Grunwaldzkiej 5.
Grupy baletowe „Sceny Ruchu” oraz „Studia Tańca Współczesnego”
posiadają różne poziomy zaawansowania, programy autorskie oraz
pracują nad kolejnymi choreografiami w trakcie całego roku, więc
na zajęcia można się zapisać w każdym czasie roku szkolnego.
Więcej o działalności można się dowiedzieć odwiedzając naszą stronę internetową www.mdkgrunwaldzka5.pl.
Dyrektor MDK Andrzej Łazarz

Pracownia Artystyczna MDK
Mieści się przy ulicy Widok 4 (Dąbie). W tym miejscu tradycje ceramiczne przez 30 lat tworzyli Julia i Władysław Flis - krakowscy artyści plastycy. W 2004 roku pracownia rozpoczęła działalność jako
„Pracownia Ceramiczna” Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Grunwaldzkiej 5, a obecnie funkcjonuje pod nazwą „Pracownia
Artystyczna MDK”. Odbywają się w niej zajęcia artystyczne: ceramiczne, plastyczne, warsztaty dla szkół i przedszkoli oraz rękodzieła
- ArtStudio. Skierowane są one do dzieci i młodzieży w wieku od

13

Informator Rady Dzielnicy II Grzegórzki

3 do 21 lat, podzielone na techniki plastyczne i grupy zaawansowania. Zajęcia w pracowni mają na celu rozwijanie i kształtowanie
zdolności manualnych dzieci, rozwój zainteresowań poznawczych
i myślenia twórczego. W programie realizowane są między innymi
tematy związane z tradycjami regionu czy legendami krakowskimi.
Można również uczestniczyć w zajęciach toczenia na kole ceramicznym. Posiadamy nowoczesne wyposażenie, w tym również piec do
wypału (do temperatury 1320 st. Celsjusza) Kittec Classic Line oraz
koła ceramiczne RK - 55.
Na zajęciach ceramicznych przekształcamy masę ceramiczną według własnych lub wspólnie ustalonych zasad. Równolegle z pracą
manualną, dzieci zapoznają się z teorią, historią i tajemnicami dotyczącymi ceramiki. Wydarzeniem zamykającym poszczególne etapy
pracy jest zorganizowanie wystawy obiektów ceramicznych „na zewnątrz” w różnych instytucjach oraz w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Rajskiej 1. Uczestnicy zajęć biorą udział w wystawach, są laureatami wielu prestiżowych konkursów plastycznych.
Pracownia działa codziennie od poniedziałku do soboty. Zajęcia
prowadzą doświadczeni pedagodzy - artyści plastycy, absolwenci
uczelni artystycznych.
Ponadto w Pracowni działa Klub Gier Planszowych oraz Klub Miłośników Języka Angielskiego. Rozkład zajęć oraz pełna oferta
Pracowni znajduje się na stronie internetowej www.mdkgrunwaldzka5.pl.
Dyrektor MDK Andrzej Łazarz

Niezwykły dar serca
dla bezdomnych zwierząt
Dzieci i młodzież z całej Polski nadesłały własnoręcznie wykonane
upominki dla zwierząt ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ulicy Rybiej 3 w Krakowie. Był to odzew na ogłoszony
przez nas konkurs rękodzielniczy „Upominek dla zwierzaka”.
Wszystkie nadesłane prace, bez względu na ocenę Jurorów zostaną przekazane przez Organizatora (Młodzieżowy Dom Kultury
przy ulicy Grunwaldzkiej 5) mieszkańcom Schroniska. Nadesłane
prace, oprócz walorów artystycznych posiadają wymiar edukacyjny, określają wyjątkową wrażliwość autorów na problem bezdomnych, często porzuconych zwierzaków. Zwłaszcza kocyki, legowiska, ubranka będą praktycznym upominkiem przed nadchodzącą
zimą, a własnoręcznie wykonane zabawki umilą zwierzakom ich
trudny los w Schronisku. Nasz projekt ma na celu nie tylko ułatwić
zwierzakom egzystencję w Schronisku, ale również dać szansę
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niekoniecznie rasowemu, a na pewno wiernemu przyjacielowi na
przygarnięcie i zaakceptowanie go.
Dyrektor MDK Andrzej Łazarz

„Anioły na lodzie”
na Siedleckiego
Stowarzyszenie Piękne Anioły wraz z ambasador Anną Czartoryską-Niemczycką pomaga dzieciom poprzez zmianę ich warunków
mieszkaniowych. Remontujemy i wyposażamy dziecięce pokoje,
te w których nie ma warunków do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania a wręcz są czynniki szkodliwe dla zdrowia (grzyb, pleśń
w pomieszczeniach).
,,Anioły na lodzie” to pomoc przez zabawę, wspaniale spędzony
rodzinny czas.
Hokejowa Reprezentacja Artystów Polskich w składzie między innymi: Anna Czartoryska-Niemczycka, Tomasz Ciachorowski, Jacek
Stachurski, Bogdan Kalus, Tomasz Olbratowski i wielu innych wspaniałych artystów zagrała przeciw Hokejowej Reprezentacji Lekarzy.
Zwycięska drużyna została ambasadorem akcji ,,Anielskie sny na
gwiazdkę”. Za pozyskane środki z tego wydarzenia stowarzyszenie
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Tradycja, stare książki kucharskie, zapamiętane smaki i aromaty
stają się często początkiem czegoś nowego. Tak jest w przypadku
kolejnego świątecznego przepisu, który powstał nie tak dawno, bo
w latach 90-tych ubiegłego wieku, oczywiście w Krakowie. Pozwolę
sobie podzielić się z Państwem autorskim przepisem na „Zalewajkę
na maślance”, która może stanie się kolejną potrawą, goszczącą na
krakowskich stołach. Przepis jest bardzo prosty, niedrogi, nie wymagający dużego doświadczenia kucharskiego, a wart spróbowania.

zakupiło komplety pościeli dziecięcej, które zostaną przekazane
poprzez ośrodki pomocy społecznej tym dzieciom, których sny
w starej, zniszczonej pościeli nie są kolorowe. Ale dzięki tej akcji
będą mieć szansę na anielski sen w nowej, miłej pościeli. W programie znalazł się również pokaz umiejętności hokejowych Mistrzów
Polski Cracovii, występ łyżwiarek figurowych a także pokaz laserów
w rytm muzyki DJ Adamusa.
Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął Rzecznik Praw
Dziecka oraz Marszałek Małopolski.
Prezes Stowarzyszenia Piękne Anioły
Katarzyna Konewecka-Hołój
Zdjęcia: Grzegorz Finowski

Z pożółkłych kart – krakowskie
smaki wigilijne

Zalewajka na maślance (przepis autorski)
2 l wywaru warzywnego (dla wygody może być na Vegecie)
1 l dobrej maślanki
4 łyżki pszennej mąki
4 ząbki czosnku (duże)
2 łyżeczki ziaren kminku
Ugotować wywar. Do wrzącego wywaru wlać maślankę, uprzednio
zmiksowaną z mąką, czosnkiem i kminkiem. Zagotować - wystarczy
ok. 5–10 minut. W wersji wigilijnej wywar gotuje się z dodatkiem
suszonych prawdziwków (przy podawaniu dodaje się je do talerza).
W wersji podstawowej podawać z kulką gotowanych ziemniaków
puree, przesmażonych z cebulką i słoniną - na środek talerza.
Oczywiście można również poeksperymentować na innej bazie np. na wywarze z wędzonki (wersja ostrzejsza w aromacie i smaku
- na Nowy Rok), na kiszonych rydzach (specyficzna), na białej kiełbasie czy na wodzie z gotowanych ziemniaków (super saute).
Jeśli chodzi o dodatki, można podawać jak żurek – z jajkiem, kiełbasą, wędzonką, grzybami, boczkiem, itd. – co komu smakuje.
Serdecznie polecam i smacznego..!
Z życzeniami Zdrowych i Wesołych Świąt,
Mieczysław Czytajło – Radny Dzielnicy II

W ramach popularyzacji starych krakowskich przepisów świątecznych, chciałbym tym razem podzielić się „wiekowym” przepisem
na „Barszcz na wilię”, pochodzącym z ręcznie zapisanego zeszytu,
znalezionego kiedyś w piwnicy na Osiedlu Oficerskim. W przepisie
zachowano oryginalną pisownię. Polecam go szczególnie wszystkim współczesnym paniom domu, dla których tradycyjna kuchnia
jest natchnieniem i źródłem inspiracji. Brak w nim wielu szczegółów, ale niech pozostanie to jego zaletą i zachętą do eksperymentowania.
W obecnych czasach dostępnych jest wiele więcej składników
i przypraw, ale i tak lubimy wracać do smaków dzieciństwa.
W związku z tym polecam tę starą wigilijną recepturę.
Barszcz na wilię
„Wziąść 4 buraki ćwikłowe, pokrajać w szatki, dodać jedną cebulę
i łyżkę octu, to razem zagotować w 3 litrach wody. Osobno wziąć
grzybów 15 sztuk, sparzyć gorącą wodą, zagotować do miękkości.
Po ugotowaniu obydwóch smaków, smak z grzybów przecedzić,
wlać do smaku burakowego, dodać soli, octu i gotować. Następnie do osobnego naczynia dać sporą łyżkę masła, roztopić, dodać
3 łyżki mąki i zarumienić tę zasmażkę, zalać później zimną wodą,
zagotować wszystko razem. „
Tyle autorka przepisu, reszta należy do kucharza …

Pocztówka z pocz. XX w. - St. Tondos - ze zbiorów autora
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Stojaki na rowery
Przy al. Daszyńskiego 22, na wysokości przejścia dla pieszych
w okolicy filii Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej, pojawiły się dwa
stojaki rowerowe. Postawiono je na tzw. „strefie wyłączonej z ruchu”.
Rada Dzielnicy wnioskowała o powyższe stojaki. Dzięki uchwytom,
rowerzyści odwiedzający nasze biuro mogą teraz zapiąć rower
w miejscu do tego wyznaczonym.
Tekst i foto:
Grzegorz Finowski
wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy II Grzegórzki

„Szkieletor”, pogromca SMOGu
Ponad miesiąc temu dobiegła końca II edycja międzynarodowego
wydarzenie ECOWEEK, której tegoroczne hasło brzmiało: „Design…
Innovation… Experiment… Lifestyle. An International Seven-Days
Think-Tank”. Pomocy przy organizacji udzieliła Rada Dzielnicy II
Grzegórzki.
Wydarzenie składało się z trzech części: konferencji inauguracyjnej
w Willi Decjusza, warsztatów projektowych oraz konferencji zamykającej w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie. Wydarzeniem
towarzyszącym była wystawa efektów warsztatów, której wernisaż
miał miejsce w Hallu Kamiennym Urzędu Miasta Krakowa.
Jednym z warsztatów była substancja najstarszego, niedokończonego budynku w Krakowie, tzw, „Szkieletora”. Międzynarodowa
grupa studentów pod okiem Chrisa Doray’a, architekta z Kanady,
jednego z tutorów ECOWEEK, 21 października przeprowadziła wizję
„Szkieletora”.
Efektem warsztatu „First Skyscraper for City of Krakow!”, była propozycja adaptacji „Szkieletora”. Dzień, w którym odwiedziliśmy szkielet
niedokończonego budynku przy Rondzie Mogilskim był słoneczny,
powietrze pachniało latem. Oprócz tego, że pachniało ono latem, to
pachniało również krakowskim smogiem. Problem zanieczyszczeń w
mieście został rozwiązany poprzez propozycję alternatywnej funkcji
dla krakowskiego Szkieletora: ma on oczyszczać powietrze.
Tekst i foto: Grzegorz Finowski
Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy II Grzegórzki
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Nowe deklaracje śmieciowe
W pierwszych dniach grudnia w Krakowie rozpoczęła się akcja
składania nowych deklaracji, związanych z odbiorem i gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Od 1 stycznia 2014 r. zaczną
obowiązywać nowe deklaracje oraz niższe stawki za wywóz śmieci,
uchwalone przez Radę Miasta Krakowa.
Konieczność ponownego złożenia deklaracji jest związana bezpośrednio ze zmianą stawki opłaty i jest ustawowym obowiązkiem
właściciela nieruchomości. Składania deklaracji niestety nie da się
uniknąć, gdyż tzw. „ustawa śmieciowa” przewidziała obowiązek
składania deklaracji przy każdej zmianie wysokości opłat. Przy najbliższej nowelizacji ustawy obowiązek ten ma być zlikwidowany.
MPO Kraków, jako zarządca systemu, apeluje o szybkie składanie
nowych formularzy, które zostaną dostarczone do zarządców /
właścicieli nieruchomości. Zarządcy budynków wielorodzinnych
otrzymają po jednym egzemplarzu deklaracji do wypełnienia i podpisania. W przypadku właścicieli domów jednorodzinnych, otrzymają oni w korespondencji gotową, już wypełnioną deklarację,
uwzględniającą nowe stawki. Podpisany formularz należy wówczas
odesłać do MPO w dołączonej, opłaconej i zaadresowanej kopercie.
Jeżeli natomiast będziemy chcieli przy tej okazji wprowadzić jakieś
zmiany (będące skutkiem np. zmiany ilości osób w gospodarstwie
domowym), należy wówczas wypełnić nową deklarację. Do pisma
jakie otrzymamy z MPO będzie również dołączona instrukcja dotycząca ewentualnego wypełnienia nowej deklaracji.
Warto tu zaznaczyć, że nowe deklaracje należy składać wyłącznie
na nowych drukach. Ale jeżeli do 31 grudnia 2013 r. będziemy składać jakąkolwiek korektę, dotyczącą spraw nieruchomości, to należy
to robić jeszcze na starych drukach.
Nowe deklaracje należy dostarczyć najpóźniej do 14 stycznia 2014 r.
W porównaniu z deklaracjami składanymi w I półroczu 2013 r. zostały
one uproszczone. Wprowadzono także możliwość składania ich przez
internet. Nowy wzór deklaracji jest dostępny na stronie www.mpo.
krakow.pl. Składając deklarację przez internet, MPO wyśle do nas SMS
z kodem, który uwiarygodni osobę lub podmiot składający deklarację.
Celem wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości w zakresie deklaracji, uruchomiona zostanie specjalna infolinia. Pod numerem
801-084-084 konsultanci udzielą odpowiedzi na pytania związane z nowymi deklaracjami.
Łukasz Pietryka
Radny Dzielnicy II Grzegórzki

Informacja o wykonaniu zadania powierzonego
dzielnicom w zakresie:

„Prace remontowe dróg,
chodników i oświetlenia”
w 2013 roku
Lista rankingowa ulic, na których zaplanowano przeprowadzenie prac remontowych w bieżącym roku, obejmowała 15 pozycji.
Zadania, ich zakresy, a także kolejność realizacji zostały ustalone
uchwałami Rady Dzielnicy II nr: XXV/252/2012 z dnia 11.10.2012 r.

i nr XXX/207/2013 z 22.02.2013 r.
Dla wyłonienia wykonawców robót remontowych przeprowadzone zostały przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Komunikacji
trzy postępowania przetargowe, obejmujące łącznie 8 zadań, znajdujących się na pozycjach od 1 do 8 ww. listy.
W okresie od lipca do listopada wykonane zostały roboty remontowe na ulicach:
1. ul. GROCHOWSKA - remont chodnika po stronie nieparzystej od
al. Beliny- Prażmowskiego do ul. Bandurskiego
2. ul. BOTANICZNA - remont chodnika po stronie parzystej, na całej
długości
3. ul. BOBROWSKIEGO - remont chodnika, strona nieparzysta od
nr 1 do 5 i od nr 15 do 17
4. ul. KORDYLEWSKIEGO - remont chodnika, strona parzysta od
nr 12 do ul. Szafera
5. ul. RUSAŁEK - remont chodnika po stronie szkoły, od bud. szkoły
do ul. Norwida
6. ul. BLACHNICKIEGO - remont chodnika po stronie parzystej, od
budynku Daszyńskiego 23 do ul. Wiślisko
7. ul. F. NULLO - remont chodników po obu stronach od. ul. Mogilskiej do wjazdu do budynku nr 27
8. ul. BEMA - remont chodnika, strona parzysta od ul. Grochowskiej
do ul. Orląt
Z powodu braku środków finansowych, nie mogły zostać wykonane pozostałe zadania umieszczone na liście rankingowej remontów
na 2013 r. Zgodnie z uchwałą Rady Dzielnicy, zostały one przeniesione do realizacji w 2014 r.
Elżbieta Śpiewla
Przewodnicząca Komisji Infrastruktury Komunalnej,
Mienia, Handlu i Usług

Kontrowersje wokół ekranów
na Kotlarskiej
Każdy, kto w listopadzie 2013 r. przejeżdżał przez Rondo Grzegórzeckie, miał okazję zauważyć, że przy wyjeździe z Ronda w stronę
ul. Kotlarskiej, po obu jej stronach, toczą się prace budowlane. Prace
te związane były z dobudowaniem nowych, ośmiometrowych ekranów akustycznych przy samym Rondzie Grzegórzeckim. Inwestycja
miała miejsce zarówno przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,
jak również po stronie „Błękitka”. Dodatkowo kilka miesięcy wcześniej podwyższono już istniejące ekrany o 1,5 metra.
Decyzje o budowie ekranów poprzedziło przeprowadzenie konsultacji wśród mieszkańców. W ich trakcie większość mieszkańców
kamienic przy ul. Kotlarskiej i Grzegórzeckiej poparła tą inwestycję.
W tej sytuacji Rada Dzielnicy II na sesji w dniu 19 kwietnia 2013 r.
poparła ich starania, kierując się wolą mieszkańców.
Celem budowy ekranów akustycznych jest zawsze ochrona mieszkańców przed hałasem. Jednak sam fakt, że inwestycja znalazła
poparcie wśród większości mieszkańców nie zmienia tego, że
wzbudziła ona duże kontrowersje. Swoje wątpliwości w zakresie
celowości budowy ekranów zgłaszali np. przedsiębiorcy z ul. Kotlarskiej. Twierdzili oni, że ekrany akustyczne zasłonią widoczność
miejsc, gdzie prowadzą oni własną działalność. Doprowadzi to tym
samym do tego, że większość osób przejeżdżających lub przechodzących przez Rondo Grzegórzeckie nie będzie już widziała tych
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miejsc, co może w przyszłości przyczynić się do spadku obrotów.
Niestety, powyższy argument otwiera tylko listę kontrowersji, jakie
towarzyszą budowie ekranów akustycznych. Warto bowiem zaznaczyć, że oprócz niewątpliwych korzyści z ograniczenia hałasu,
istnienie ekranów akustycznych niesie ze sobą szereg niedogodności. Każdy kierowca wie, że jazda ulicami obudowanymi ekranami akustycznymi przypomina jazdę w tunelu, w trakcie której
można doświadczyć wrażeń o charakterze iście klaustrofobicznym.
W przypadku Ronda Grzegórzeckiego ekrany znacznie ograniczą widoczność kierowcom skręcającym z ul. Grzegórzeckiej w Kotlarską.
Z pewnością na porządku dziennym będą sytuacje, kiedy rowerzyści i piesi chcący przejść przez ul. Kotlarską będą się nagle wyłaniać
zza ekranów, czego skutkiem może być wzrost liczby kolizji i potrąceń pieszych (zwłaszcza nocą). Inną niedogodnością związaną
z istnieniem ekranów jest fakt, że mają one fatalny wpływ na estetykę i przestrzeń miasta, izolując od siebie poszczególne jej fragmenty. Działają one podobnie jak wszystkie inne elementy, za którymi
można się ukryć czyli krzaki, mury i inne ogrodzenia. Sprzyja to spożywaniu alkoholu, nielegalnemu wyrzucaniu śmieci czy załatwianiu
potrzeb fizjologicznych. Ekrany są ponadto ulubionym miejscem
pseudografficiarzy. Niektóre ekrany są zabrudzone wulgarnymi
napisami, które usuwa się znacznie trudniej niż z murów bloków
i kamienic.

fot. Grzegorz Finowski

Wadą ekranów akustycznych jest również ograniczanie dostępu do
światła w mieszkaniach położonych na najniższych kondygnacjach.
Znacznie obniża to komfort życia i sprawia, że korzyść w postaci obniżenia poziomu hałasu jest mocno wątpliwa wobec kosztów, jakie
trzeba ponieść w związku z tym.
Nie tylko w Krakowie, ale także w całej Polsce licznie wskazywane
są miejsca, gdzie ekrany wybudowano pochopnie, bez dokładnej
analizy wszystkich „za” i „przeciw”. Zdaniem wielu ekspertów, budowa ekranów akustycznych jest pójściem na łatwiznę. Wskazują oni,
że sposobem na obniżenie hałasu może być zastosowanie cichej
nawierzchni jezdni, wyciszone torowisko, zasadzenie odpowiedniej
roślinności czy ograniczenie prędkości samochodów, które są głównym powodem hałasu w tamtym miejscu. Prawda jest jednak taka,
że cicha nawierzchnia najlepiej sprawdza się przy dużych prędkościach, tymczasem przy Rondzie Grzegórzeckim auta często grzęzną w korkach. Hałas pochodzi głównie z silnika, a nie ze styku opon
z jezdnią. Z kolei szpalery drzew najlepiej nadają się do wyciszenia
podmiejskich obszarów. Ze względu na to, że Rondo Grzegórzeckie
znajduje się na trasie II Obwodnicy, ograniczenie ruchu ciężarówek
nie wchodzi tam w grę. Natychmiastowy i skuteczny efekt w postaci
wyciszenia daje tam tylko budowa ekranów akustycznych.
Kontrowersje wokół ekranów akustycznych są więc trudne do zażegnania. W wielu przypadkach (także i w przypadku Ronda Grzegórzeckiego) powstały one na wyraźną prośbę samych mieszkańców,
a raczej ich części, ku jednoczesnym niezadowoleniu innych. Mając na
uwadze wynik konsultacji społecznych należy więc uznać nowe ekrany przy Rondzie za „zło konieczne”. Warto jednak wyciągnąć wnioski
na przyszłość przy kolejnych inwestycjach. Na przykład lada dzień
rusza inwestycja u styku ulic: Meissnera, Mogilskiej i Al. Jana Pawła II.
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Doprowadzona tam zostanie od strony południowej ulica Lema,
a skrzyżowanie również obudowane zostanie ekranami akustycznymi. Znowu zostanie więc zeszpecony kolejny fragment miejskiej przestrzeni. Jeszcze nie jest za późno, aby powstrzymać tę degradację.
Łukasz Pietryka
Radny Dzielnicy II Grzegórzki

Garść wspomnień o ludziach z naszej dzielnicy (3)

Podziemne Grzegórzki
Ten odcinek wspomnień o ludziach z bloku przy alei Pokoju 21-23
działających w latach 80-tych na rzecz wolnego słowa miałam poświęcić Mikołajowi Reyowi. Jednak mimo usilnych starań, nie udało
mi się z nim spotkać ani nawet otrzymać od niego najkrótszej choćby
relacji z tamtych lat, na której mogłabym się oprzeć. Mikołaj często
jest w rozjazdach, sprowadza konie z odległych zakątków Europy,
a poza tym zaangażował się w wiele inicjatyw lokalnych. Pozostaje
mi jedynie mieć nadzieję, że odezwie się przed wydaniem kolejnego numeru gazety „Dzielnica II”, a teraz opowiedzieć o sobie. Chociaż
to zawsze bardzo trudne – z jednej strony chciałoby się opowiedzieć
jak najwięcej, bo przecież przypominają się różne zdarzenia, sytuacje
i anegdoty, z drugiej – rodzi się obawa, aby nie zanudzić czytelnika
i nie zostać posądzoną o chęć promowania własnej osoby.
„Karnawał solidarności” zastał mnie w klasie maturalnej XIII LO. To
co zdarzyło się później, to typowe dla mojego pokolenia zachłyśnięcie się wolnością. Co z tego, że reglamentowaną i kulawą – przecież
największą od czasów popaździernikowej odwilży. Pamiętam zaskoczenie i zachwyt po przeczytaniu jednego z numerów wydawanego w podziemiu od 1977 roku kwartalnika „Zapis”. Zaskoczenie,
że o istnieniu większości z przedrukowanych tam utworów i o ich
autorach nigdy nawet nie słyszałam, bo obowiązywał na nich zapis
cenzury, czyli dyrektywa określająca, jakie treści mogą być wydawane (stąd nazwa pisma). I zachwyt, że ktoś potrafi tak pisać po polsku
jak Herling –Grudziński, Miłosz czy Stryjkowski. Pamiętam wspólne
z kolegami i koleżankami z klasy słuchanie kaset z piosenkami Kaczmarskiego i z utworami z gdańskiego Festiwalu Piosenki Prawdziwej, przekazywanie sobie różnych ulotek, wydawnictw, informacji,
co odbywa się w Krakowie, co się ukazało, co warto zobaczyć i jaki
artykuł trzeba przeczytać w „Gazecie Krakowskiej”1. Na korytarzach
i w klasach, na przerwach i na lekcjach trwały dyskusje. Potem te
dyskusje przenosiły się na podwórka i do mieszkań. Zresztą tak samo
dyskutowali dorośli.
Matura, a potem egzaminy wstępne na UJ trochę oddaliły mnie od
tego solidarnościowego tygla. Jednak nie na długo.
Wkrótce po rozpoczęciu roku akademickiego 1981/82 proklamowano na UJ strajk solidarnościowy ze studentami radomskiej Wyższej
Szkoły Inżynierskiej2. Z dmuchanym materacem, z którego uchodziło powietrze, śpiworem w truskawki i czerwonym plecakiem poja1

„Gazeta Krakowska” ukazywała się jak najbardziej legalnie, a nawet była
organem prasowym Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Ale w okresie od jesieni 1980 roku do ogłoszenia stanu wojennego, czyli w czasie, gdy jej redaktorem naczelnym był Maciej Szumowski, stała się najbardziej niezależną
gazetą w Polsce, uczciwie informującą o tym, co dzieje się w kraju.
2
O przyczynach, które doprowadziły do tego najdłuższego w PRL, trwającego 49 dni strajku, oraz jego przebiegu można przeczytać m.in. na stronach
http://solidarnosc.pr.radom.pl/strajk.php oraz http://www.encyklopedia-solidarnosci.pl/wiki/index.php?title=D01253_Strajk_w_WSI_Radom.
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wiłam się w Collegium Novum, bo ten właśnie budynek okupowali
studenci. Myliłby się ten, kto by sądził, że studenci siedzieli bezczynnie w gmachu przy Gołębiej. Różne grupy wychodziły plakatować
Kraków, rozrzucać ulotki, spotykać się z młodzieżą w szkołach, a ja
wybrałam się kilka razy do V LO, aby opowiedzieć uczniom o przyczynach strajku i naszych postulatach. Jednym ze strajkujących w Collegium Novum studentów był wtedy inny absolwent XIII LO i mieszkaniec Grzegórzek Bartłomiej Sienkiewicz, o którym już wspominałam w poprzednim odcinku moich wspomnień.
11 grudnia strajk został zawieszony a ja znalazłam się w domu z zapaleniem płuc. Na następny dzień zaczęłam intensywne leczenie,
a że strajk jedynie zawieszono, więc miałam nadzieję, że przed
jego „odwieszeniem” zdążę się wykurować. 13 grudnia obudziłam
się w dużo lepszym stanie, ale za to w zupełnie innym świecie.
Z przerażeniem pomieszanym z niedowierzaniem patrzyłam z okna
swojego pokoju na przejeżdżające aleja Pokoju Scoty i ciężarówki
z zomowcami Gdy tylko mogłam już wychodzić z domu, od razu
zaczęłam produkować i rozwieszać ulotki. Informacje uzyskane
z nasłuchu zachodnich stacji radiowych przepisywałam na maszynie na karteczkach o takim formacie, aby bez konieczności ich składania mieściły mi się do torebki. Przed wyjściem z domu przygotowywałam je w taki sposób, że każda ulotka była już przyklejona do
kawałka taśmy klejącej, a wolny brzeg tej taśmy naklejałam na kawałek plastikowej okładki na zeszyt. Podchodząc do bramy wystarczyło więc wyciągnąć ten kawałek plastiku z ulotkami na wierzchu,
odkleić jedną ulotkę i nakleić ją na drzwi do klatki schodowej lub
na słup ogłoszeniowy. Mam nadzieję, że może jakimś mieszkańcom
Grzegórzek wlałam w serca odrobinę nadziei.
Nie byłam jednak tak dobrze zakonspirowana jak mi się wydawało. Tu mała anegdotka o tym, jak dobrze znali się ludzie w naszym
bloku i jakie mieli do siebie zaufanie. Pewnego razu powiesiłam też
ulotkę na drzwiach naszej klatki schodowej. Pamiętam, że była na
niej informacja o mszy za Marszałka Józefa Piłsudskiego, więc pewnie był to już marzec 1982 roku i imieniny Józefa. Po chwili zadzwoniła do naszych drzwi nieżyjąca już dziś sąsiadka i bez odrobiny wahania zwróciła się do mnie z bardzo serdecznymi podziękowaniem
za informację o mszy za „Dziadka”.
Stopniowo zaczęłam przepisywać coraz większą ilość informacji
i takie ulotki w formacie A4 rozprowadzać wśród znajomych. Czekałam jednak na jakąś okazję do „poważniejszego” knucia. I taka
okazja nadarzyła się niebawem. Od nowego roku akademickiego
do naszego roku dołączyła nowa studentka – znana mi ze strajku

Roma Kuszłeyko. Szybko zaprzyjaźniłyśmy się, a potem zostałam
zaproszona do Gliwic, do jej rodzinnego domu. A tam znalazłam się
w samym sercu śląskiej konspiracji. Ojciec Romy – Ryszard Kuszłeyko
wrócił niedawno z obozu dla internowanych w Załężu i od razu zaangażował się w tworzenie podziemnych struktur „S”. W 1983 roku,
gdy trafiłam do Gliwic, pełnił funkcję członka podziemnego Zarządu
Regionu o pseudonimie Kacper. Oczywiście, te szczegóły poznałam
znacznie później, ale od początku zdawałam sobie sprawę do jakiego
niepokornego, rozpolitykowanego i niechętnego komunie środowiska trafiłam. Przewijali się w tym gronie i Marian Krzaklewski i Jerzy
Buzek i Marek Kempski. Nikt wtedy, nawet największy fantasta, nie
mógł podejrzewać, że Marian zostanie kiedyś twórcą Akcji Wyborczej
Solidarność i „szarą eminencją” Sejmu II kadencji, Jurek – premierem
i przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, a Marek – wojewodą
śląskim. Życie pisze scenariusze, których nie stworzyłby żaden scenarzysta w obawie o swoje dobre imię.
Roma poznała mnie także ze swoimi gliwickimi przyjaciółmi, którzy
organizowali cotygodniowe spotkania w ramach działającego przy
kościele Podwyższenia Krzyża Świętego Duszpasterstwa Ludzi Pracy. Od razu okazało się, że mogę się im przydać. Goście zapraszani
na czwartkowe spotkania przyjeżdżali do Gliwic głównie z Warszawy, a brakowało prelegentów z innych rejonów Polski, m.in. z Krakowa. Zaczęłam więc załatwiać prelegentów z Krakowa z kręgów
niezależnej inteligencji. Nie obyło się bez „wpadki”, jednak dowiedzieliśmy się o tym dopiero po prawie dwóch dekadach. Jednym
z zaproszonych i przywiezionych przeze mnie gości czwartkowych
spotkań był niesławnej pamięci Lesław Maleszka, którego ani wtedy, ani jeszcze długo później nikt nie podejrzewał, a który okazał się
TW bezpieki.
Gliwice okazały się bardzo chłonnym rynkiem, spragnionym krakowskich wydawnictw. Stopniowo utarł się taki rytuał, że prosto
z dworca z czerwonym plecakiem pełnym książek Oficyny Literackiej,
Biblioteki Obserwatora Wojennego, Promienistych oraz krakowskiej
podziemnej prasy szłam do nieistniejącego już dzisiaj antykwariatu
przy Rynku, gdzie na zapleczu czekało grono spragnionych wolnego
słowa młodych ludzi. Wracając do Krakowa zabierałam z Gliwic śląską
bibułę i kasety, produkowane wprawdzie w Warszawie, ale niezbyt
często trafiające w moje krakowskie środowisko. Rozprowadzałam
to wśród znajomych i przyjaciół. Jeszcze do niedawna żyłam w błogim przeświadczeniu, że brak wpadki świadczył o tym, że przez te
wszystkie lata nie byłam obserwowana. Że zdołałam w tych moich
podróżach na Śląsk zachować anonimowość i nie zostać namierzona.

Stoliki z bibułą na ulicy Jagiellońskiej. Cały czas panował tam ruch.
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Terminy dyżurów
Zarządu Rady 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).

Terminy dyżurów
radnych 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. 17.30 – 18.30, 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
wtorki, 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).
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Jednak ubiegłoroczna lektura dokumentów z Instytutu Pamięci Narodowej zgromadzonych w SOR „Pacyfiści” pozbawiła mnie złudzeń.
Okazuje się, że moje częste podróże do Gliwic w którymś momencie zaczęły rzucać się w oczy. Na szczęście był już rok 1988 i esbecja
w niektórych sytuacjach wolała obserwować ludzi, zamiast ich zatrzymywać, rewidować i więzić. Jednak moje kursowanie na trasie
Kraków – Gliwice na tyle zainteresowało funkcjonariuszy, że major
Goraj z gliwickiego WUSW napisał do Naczelnika Wydziału III WUSW
w Krakowie prośbę o „stałą wymianę informacji” na temat Magdaleny
Maliszewskiej, „ponieważ z uzyskanych drogą operacyjną informacji
wynika, że jest łączniczką między działaczami z Waszego terenu” oraz
„utrzymuje bliskie kontakty z działaczami struktur konspiracyjnych
„Solidarności” i „WiP” funkcjonującymi na naszym terenie i pośredniczy w kolportażu nielegalnych wydawnictw i ulotek”. Funkcjonariusze z III Wydziału gorliwie spełnili tę prośbę i trzeba przyznać, że
przyłożyli się do pracy. Dalsza korespondencja między wydziałami
z Gliwic i Krakowa pełna jest szczegółów z mojego prywatnego życia,
a nawet informacji o mojej bliższej i dalszej rodzinie.
Od pierwszej podróży na Śląsk aż po kres konspiracji w 1989 roku
dzieliłam swój czas pomiędzy Gliwice i Kraków. W 1985 roku, gdy
powstał Ruch Wolność i Pokój zostałam jedną z jego uczestniczek
i działałam w ramach struktur krakowskich, a jednocześnie stałam się
emisariuszką przeszczepiającą idee WiP na śląski grunt. I to tak skutecznie, że w lutym 1988 roku śląscy działacze WiP-u zorganizowali
w Gliwicach (również w kościele Świętego Krzyża) międzynarodowe
seminarium ekologiczne „Solidarni wobec zagrożenia”. Gośćmi seminarium byli nie tylko profesorowie z Akademii Górniczo Hutniczej,
działacze podziemni, ale także ekolodzy z Czechosłowacji i Francji.
A w 1988 roku, na sam koniec konspiracji, niejako na podzwonne
komuny, założyliśmy w Gliwicach naprawdę dobrą podziemną gazetę. Żałować tylko można, że zdecydowaliśmy się tak późno. Wcześniej publikowaliśmy w zaprzyjaźnionym czasopiśmie „Wokół Nas”,
ale dopiero na początku 1988 roku udało nam się urzeczywistnić
zamysł, z którym nosiliśmy się i o którym dyskutowaliśmy przez długie miesiące. Gazeta nosiła tytuł „Wybór”, a podtytuł „Pismo Przyjaciół Solidarności” i była naprawdę ciekawym miesięcznikiem redagowanym i wydawanym na najwyższym z możliwych w podziemiu
poziomów. Zamieszczaliśmy tam nie tylko wiadomości z kraju
i z regionu, komunikaty „Solidarności”, informacje o przygotowaniach do rozmów Okrągłego Stołu, ale także recenzje podziemnych
książek, fotoreportaże i wywiady.
W tym samym 1988, po brutalnym stłumieniu strajków kwietniowo-majowych w Hucie im. Lenina znów bardziej przyciągnął mnie
Kraków. Zbierałam informacje o represjonowanych w ramach Komitetu Pomocy Aresztowanym przy Duszpasterstwie Hutników
i rozwijałam dystrybucję niezależnych wydawnictw, najpierw w ramach firmy „Sklepik”, a potem już samodzielnie. Korzystając z eksterytorialności uniwersytetu zamieniliśmy ulicę Jagiellońską, a raczej
jeden jej odcinek – od ulicy św. Anny do Collegium Novum w wielki
sklepik z bibułą. Może jeszcze niektórzy z Państwa pamiętają szereg
stolików ustawionych wzdłuż Jagiellońskiej przy murze Collegium
Kołłątaja, na których można było znaleźć niezależne wydawnictwa
z całej Polski, a także znaczki Poczty Podziemnej, plakaty, przypinki
z napisami „Solidarność” „NZS”, kasety magnetofonowe i wiele jeszcze innych wytworów niezależnej myśli.
A w marcu 1990 roku założyłam pierwszą w Krakowie niezależną księgarnię, w której należne sobie miejsce na półkach znalazł
i Herling- Grudziński, i Miłosz, i Stryjkowski. Ale to już całkiem inna
opowieść.
Magdalena Maliszewska
Członek zarządu Dzielnicy II Grzegórzki

