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W sobotę, 9 kwietnia odbył się 
pierwszy z zaplanowanych przez 
Radę Dzielnicy II spacerów dla na-
szych mieszkańców. 
Tematem był Cmentarz Rakowicki.
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72 rocznica egzekucji 
przy ul. Lubicz

27 maja 1944 r. Niemcy, w  odwecie 
za zastrzelenie przy ul. Lubicz dwóch 
niemieckich policjantów usiłujących 
zatrzymać żołnierzy krakowskiego 
Kedywu AK, dokonali publicznej eg-
zekucji 40 Polaków.
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Z działalności Rady Dzielnicy II

W dniu 16 grudnia 2015 roku odbyła się 
XV sesja Rady Dzielnicy II Grzegórzki. 
W trakcie sesji przyjęto m.in. następujące uchwały: 

– wniosek o warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjne-
go pn.: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zespołu budynków 
na dz. nr 6/2, 7/3, 7/5, 7/6, 7/8 obr. 53 Śródmieście przy ul. Żół-
kiewskiego i al. Powstania Warszawskiego, na zabudowę o funk-
cji mieszkalno-usługowo-biurowej wraz z  garażem podziemnym, 
małą architekturą, infrastrukturą techniczną, z 3 wjazdami oraz za-
toką postojową na dz. nr 42/4 obr. 63 Śródmieście oraz wjazdem na 
dz. nr 39/7, 39/5, 42 obr. 53 Śródmieście, z drogą dojazdową, zew-
nętrznymi miejscami postojowymi oraz małą architekturą na dz. nr 
39/6, 39/8 obr. 53 Śródmieście”. Rada Dzielnicy II Grzegórzki zaopi-
niowała negatywnie planowaną inwestycję ze względu na:

1. protest mieszkańców i dyrekcji sąsiadującego żłobka,
2. zbyt wysoką zabudowę planowanego obiektu w stosunku do ist-

niejącej zabudowy mieszkaniowej na ul. Hetmana Żółkiewskiego, 
3. wprowadzenie na terenie byłej fabryki nowych obiektów,
4. dogęszczenie istniejącej zabudowy, co zwiększy uciążliwość 

dla znajdujących się w pobliskim sąsiedztwie obiektów, 
5. ulica Hetmana Żółkiewskiego nie będzie w stanie wprowadzić 

i wyprowadzić tak dużego ruchu samochodowego spowodo-
wanego przez powstanie tej inwestycji,

6. zbyt małą powierzchnię biologicznie czynną. 
 Ponadto Rada Dzielnicy postuluje, aby ewentualną adaptację 

połączoną z  przebudową istniejących budynków po dawnej 
fabryce maszyn ograniczyć do istniejącej kubatury, a z uwagi 
na wprowadzenie tak znacznej powierzchni mieszkalno-usłu-
gowo-biurowej, oddzielić teren zainwestowania strefą zieleni 
urządzonej - izolacyjnej. Równocześnie dla odciążenia wąskiej 
i  nieprzystosowanej do zwiększonego ruchu kołowego i  pie-
szego ulicy Hetmana Żółkiewskiego, proponuje się przeanali-
zowanie możliwości wjazdu na teren inwestycji bezpośrednio 
z alei Powstania Warszawskiego. 

– w sprawie opinii dotyczącej ustanowienia prawa trwałego za-
rządu na rzecz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11. Rada 
Dzielnicy II Grzegórzki zaopiniowała pozytywnie ustanowienie pra-
wa trwałego zarządu na rzecz ZSO nr 11 z siedzibą w Krakowie przy 
ul. Wilhelma Wilka – Wyrwińskiego 1 na nieruchomościach ozna-
czonych jako działki nr 91/2, 91/3, 91/4 obr. 5 jednostka ewidencyj-
na Śródmieście, w związku z pismem Wydziału Skarbu Miasta UMK. 
Rada Dzielnicy II nie widzi przeciwskazań w ustanowieniu trwałe-
go zarządu na nieruchomościach wymienionych powyżej z uwagi 
na fakt, że Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 jest faktycznym 
użytkownikiem przedmiotowych nieruchomości. 
– w sprawie opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu 
lokalu socjalnego położonego przy ul. Kieleckiej.

W dniu 14 stycznia 2016 roku odbyła się XVI sesja Rady Dzielnicy 
II Grzegórzki. W trakcie sesji przyjęto m.in. następujące uchwały:

– w sprawie opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu 
lokalu socjalnego położonego przy ul. Skrzatów.
– w  sprawie przywrócenia bezpośrednich połączeń autobuso-
wych i tramwajowych w rejonie Hali Targowej na Grzegórzkach 
– tj. o  przywrócenie kursowania bezpośredniej linii autobusowej 
z  przystanków na ul. Narzymskiego i  Brodowicza do przystanku 
przy Hali Targowej i dalej do Wawelu oraz o przywrócenie kursowa-
nia bezpośredniej linii tramwajowej pomiędzy Rondem Mogilskim 
a Halą Targową. Mieszkańcy Grzegórzek i  innych dzielnic Krakowa 
nie zgadzają się z  niektórymi zmianami wprowadzonymi w  roku 
2015. Wynikły one z przebudowy niektórych linii komunikacyjnych. 
Mieszkańcy uważają, że wprowadzone zmiany są dla nich nieko-
rzystne i utrudniają poruszanie się, szczególnie w ścisłym centrum 
miasta. Zebrano w  tej sprawie kilkaset podpisów mieszkańców 
Grzegórzek i innych dzielnic miasta.
– uchwałę w sprawie sygnalizacji świetlnej na al. Pokoju. W związ-
ku z  licznymi, powtarzającymi się skargami i  interwencjami miesz-
kańców u radnych z okolicznych okręgów i w siedzibie Rady Dzielni-
cy, radni zawnioskowali do ZIKiT o uporządkowanie sprawy sygnali-
zacji świetlnej w ciągu al. Pokoju – a w szczególności na skrzyżowa-
niach z ul. Rogozińskiego, z ul. Francesco Nullo oraz z ul. Fabryczną. 
Po wielu interwencjach ze strony Rady Dzielnicy od 2013 roku, w których 
wnioskowano o wydłużenie czasu na przejście pieszych, czyli wydłuże-

Wystawa fotograficzna o histo-
rii Grzegórzek, którą chcemy 
Państwu przypomnieć, a którą 
anonsowaliśmy już w poprzed-
nim numerze „Dzielnicy II”, czyli  
„Czas utracony, czas ocalony 
2.0”, odbędzie się w lipcu. Tym 
razem zdjęcia z przeszłości i te-
raźniejszości naszej dzielnicy 
zagoszczą na dziedzińcu i  we 
wnętrzach zrewitalizowanego 
Browaru Lubicz. Dokładny ter-
min wernisażu wystawy poda-
my Państwu w  wakacyjnym 
numerze naszego informatora.

Grzegorz Finowski
radny Dzielnicy II Grzegórzki

Grzegórzki stare, Grzegórzki nowe
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nie zielonego światła na przejściach dla pieszych, otrzymano z ZIKiT od-
powiedź, że wdrażany jest system Obszarowego Sterowania Ruchem. 
Następnie, z uwagi na regularne skargi mieszkańców z powodu zbyt 
krótkiego światła zielonego dla pieszych, system stałoczasowy został 
zastąpiony programem akomodacyjnym nadającym priorytet tram-
wajom. Wprowadzony nowy plan priorytetowy dla tramwajów spowo-
dował, że światła zmieniają się w sposób bardzo niezsynchronizowany 
i oddzielny dla dwóch jezdni i torowiska. Często ma się do czynienia ze 
światłem zielonym dla dwóch pasów jezdni z równoczesnym czerwo-
nym dla samego torowiska. Jest to zjawisko niezwykle niebezpieczne, 
gdyż łatwo można się zasugerować kolorem zielonym dla jezdni. 
Przejścia, o których jest mowa, o dużym nasileniu ruchu pieszego, 
zlokalizowane są na osiedlu i w pobliżu przychodni zdrowia, gdzie 
wśród mieszkańców dominują osoby starsze, często niepełno-
sprawne, poruszające się o laskach i o kulach, a także dzieci uczęsz-
czające do szkoły czy przedszkoli. 
Bardzo często można obserwować sytuacje, że cała grupa pieszych 
przechodzi przez jezdnię na zielonym świetle i jest zmuszona zatrzy-
mać się przed torowiskiem tramwajowym, ponieważ system ako-
modacyjny zdążył już zapalić zielone światło dla tramwaju. Chodnik 
przy torach jest tak wąski, że zwykle grupa pieszych nie mieści się 
na nim i przechodnie zmuszeni są przechodzić na teren przystanku 
lub stać tak blisko przejeżdżającego tramwaju i ruszających samo-
chodów, że stwarza to dla nich realne niebezpieczeństwo. 
Wózek czy rower także nie mieści się na chodniku przy torach pro-
stopadle do jezdni. Jego właściciel zmuszony jest ustawiać go rów-
nolegle do torów, a  przez to blokować cały chodniczek przeszka-
dzając oczekującym na zielone światło przechodniom. 
System akomodacyjny wymaga od przechodzących bardzo skupio-
nej uwagi i dużego refleksu, ponieważ na przejściu mogą jednocześ-
nie być trzy różne fazy świateł na trzech ciągach komunikacyjnych: 
np. pulsujące zielone, czerwone i zielone. To dla starszych, niedołęż-
nych osób istny bieg z przeszkodami. W związku z powyższym Rada 
Dzielnicy II Grzegórzki zawnioskowała o ponowne przeanalizowanie 
przez ZIKiT sprawy i dostosowanie sygnalizacji świetlnej w sposób 
bezpieczny przede wszystkim dla pieszych (przywrócenie systemu 
stałoczasowego z wydłużoną fazą zielonego światła dla pieszych). 
– w  sprawie określenia wysokości środków finansowych prze-
znaczonych do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatel-
skiego na rok 2017. Rada Dzielnicy II Grzegórzki określiła wyso-
kość środków finansowych na kwotę 25 000 zł. 
– w sprawie opinii dotyczącej zbycia działki położonej przy ul. 
Kotlarskiej. Rada Dzielnicy II Grzegórzki zaopiniowała negatywnie 
zbycie działki nr 181/3 położonej w obrębie 17 jednostki ewiden-
cyjnej Śródmieście przy ul. Kotlarskiej z  powodu na uzasadnioną 
obawę, że nabywca po wykupie tej działki będzie w stanie wybudo-
wać kolejną inwestycję, z którą od lat walczą mieszkańcy dzielnicy. 
Jeżeli inwestorowi zależy wyłącznie na poszerzeniu drogi wjazdo-
wej, to istnieje możliwość długoterminowej dzierżawy od miasta. 

Na XVII sesji nadzwyczajnej Rady Dzielnicy II Grzegórzki w dniu 
18 lutego 2016 roku przyjęto następujące uchwały: 

– w sprawie opinii dotyczącej sprzedaży działki położonej przy 
al. Pokoju. Rada Dzielnicy II Grzegórzki zaopiniowała negatywnie 
sprzedaż działki nr 263/4 położonej w  obrębie 17 jednostki ewi-
dencyjnej Śródmieście przy al. Pokoju na dopełnienie do działki nr 
141/8 lub 149/5 ze względu na brak informacji na temat sposobu 
zagospodarowania działki po zakupie. Mieszkańcy Dzielnicy II Grze-
górzki są zainteresowani zachowaniem terenów zielonych. 
– w  sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego obszaru zamkniętego 
w  kwartale ul. Farmaceutów, wzdłuż rzeki Białuchy, ul. Rako-
wickiej do wału kolejowego. Sporządzenie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru zamkniętego w kwar-
tale ul. Farmaceutów, wzdłuż rzeki Białuchy, ul. Rakowickiej do wału 
kolejowego ma na celu ochronę dotychczasowego charakteru tego 
obszaru Dzielnicy II, a jednocześnie jego ochronę przed nowymi in-

westycjami wypaczającymi ten charakter i uszczuplającymi istnie-
jące tereny zielone, funkcjonujące bądź jako zieleń wewnątrzbloko-
wa, bądź też jako obudowa rzeki Białuchy. 

W dniu 31 marca 2016 roku odbyła się XVIII sesja Rady Dzielnicy 
II Grzegórzki. W trakcie sesji przyjęto m.in. następujące uchwały:

– w  sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do 
dyspozycji Dzielnicy II Grzegórzki na 2016 rok.
– w sprawie opinii do projektu rozbudowy ulicy Dąbskiej w Kra-
kowie. Rada Dzielnicy II Grzegórzki zaopiniowała negatywnie 
projekt rozbudowy ulicy Dąbskiej z powodu braku uwzględnienia 
zatok postojowych. Zawnioskowano, aby w ramach inwestycji wy-
konać zatoki postojowe na całej długości po obu stronach drogi. 
Mieszkańcy Dzielnicy II Grzegórzki nie popierają budowy drogi bez 
zatok postojowych. 
– wniosek o warunki zabudowy dla zamierzenia inwestycyjne-
go pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garaża-
mi wbudowanymi, stacją trafo, ukształtowaniem terenu, parkingami 
zewnętrznymi, drogą wewnętrzną na dz. 302/3 obr. 17 Śródmieście 
oraz wjazdem i infrastrukturą techniczną dodatkowo na dz. 270/54 
i 270/56 obr. 17 Śródmieście przy ul. Stachowskiego w Krakowie”. 
Rada Dzielnicy II Grzegórzki zaopiniowała negatywnie planowaną 
inwestycję ze względu na: 

1. Protest mieszkańców.
2. Działki, na których ma być zlokalizowana inwestycja znajdują się 

na obszarze zagrożenia powodzią od rzeki Wisły. Potwierdzają to 
mapy zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego, spo-
rządzone przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wod-
nej i  przekazane 22.06.2015 r. Prezydentowi Miasta Krakowa. 
W myśl art. 88 d ust. 2 ustawy Prawo wodne wynikający z tych 
map poziom zagrożenia należy uwzględniać w decyzji o warun-
kach zabudowy. Należy przypomnieć, że przy tej samej ulicy 
dokładnie naprzeciwko planowanej inwestycji w  najbliższym 
czasie rozpoczyna się budowa apartamentowca „Pianissimo” 
usytuowanego w odległości 6 m od Bulwaru Kurlandzkiego. Po-
nadto na tym terenie aktualnie budowany jest kolejny budynek 
kompleksu „Wiślane Tarasy”. Wspomniane inwestycje mają mieć 
wysokość od 7 do 10 kondygnacji, a także garaże podziemne. 

 Rada Dzielnicy II Grzegórzki wnioskuje o zachowanie terenów zie-
lonych, szczególnie w  najbliższym sąsiedztwie Bulwarów Wiśla-
nych (zgodnie z wytycznymi Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego, które zwracało na to uwagę). 

3. W planowanej inwestycji inwestor zamierza wybudować garaż 
podziemny na 180 samochodów, a nie wspomina o planowa-
nej ilości miejsc postojowych naziemnych. Przy planowanej 
ilości 350 mieszkań nasuwa się pytanie, gdzie będą parkować 
lokatorzy 170 mieszkań, uwzględniając tylko jeden samochód 
na jedno mieszkanie? 

4. Na terenie Dzielnicy II występuje zagrożenie gwałtownego 
podniesienia poziomu wód gruntowych (obserwowane przy 
budowie każdej nowej inwestycji, w której zastosowane są no-
woczesne metody budowania garaży podziemnych), co wiąże 
się z  występowaniem podtopień w  budynkach budowanych 
starą technologią. 

5. Inwestor nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, 
tj. ul. Podgórskiej, tylko przez drogę wewnętrzną ul. Stachow-
skiego, dla której brakujący odcinek musi wykonać we wła-
snym zakresie i  na własny koszt. W  tym celu dnia 13.11.2015 
r. zostało zawarte porozumienie między inwestorem a  ZIKiT. 
Twierdzenie inwestora, że posiada bezpośredni dostęp do dro-
gi publicznej jest nieprawdziwe. 

 Zamieszczając w/w spostrzeżenia Rada Dzielnicy II Grzegórzki 
pragnie zwrócić uwagę na problemy, które od pewnego czasu 
niepokoją mieszkańców. Jest to przede wszystkim bardzo duże 
zainteresowanie inwestorów budowaniem apartamentowców 
o wielkich gabarytach bez uwzględniania warunków środowi-
ska i ludzi żyjących w tym środowisku. 
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– w sprawie objęcia patronatu honorowego nad wystawą czasową 
„Zwierzyniec zaprasza – Grzegórzki” w Muzeum Historycznym Mia-
sta Krakowa, oddział Dom Zwierzyniecki. 
– w sprawie objęcia patronatu nad projektem „Dzielnica II – znana 
i nieznana”. 

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

Małgorzata Ciemięga
Przewodnicząca Rady i Zarządu Dzielnicy II Grzegórzki

W ramach rządowego programu „Książki naszych marzeń” nasza 
szkoła pozyskała wsparcie finansowe z budżetu państwa na zakup 
książek do biblioteki szkolnej. Program umożliwił nam zakup 109 
książek za kwotę 4229,40 zł.

W związku z realizacją programu zaplanowaliśmy szereg dzia-
łań, które będą służyć promocji czytelnictwa wśród dzieci oraz roz-
wijać ich kompetencje i zainteresowania czytelnicze.

W  szkole odbyły się akcje czytelnicze dla uczniów: „Czyta-
nie na dywanie” oraz „10 minut z książką”. Nauczyciele zachę-
cali uczniów do czytania i  obcowania z  książką poprzez syste-
matyczne, głośne czytanie książek na lekcjach. Głośne czytanie 
dzieciom zaspokaja ich potrzeby emocjonalne, wspiera rozwój 
psychiczny, intelektualny i społeczny, jest jedną z najskuteczniej-
szych strategii wychowawczych, a  przy tym przynosi ogromną 
radość. 

W  bibliotece szkolnej zorganizowana została wystawa no-
wości czytelniczych „Poznaj Książki Marzeń”. Znalazły się na 
niej m.in. książki zakupione w ramach programu. Dzieci zostały 
zaproszone do udziału w konkursie plastycznym: „Bohater mo-
jej ulubionej książki” oraz konkursie literackim: „Ależ mi się ta 
książka podoba – przeczytajcie ją i wy!” Przygotowaliśmy także 
projekty edukacyjne, które będą realizowane do kwietnia 2016 r.

”Dobre maniery na co dzień” (klasa 1a, 1b)
„W świecie Pana Andersena” (klasa 2a, 2b)
„Ja Czytam !” (klasa 3a, 3b)
„Baśniowy kufer z pomysłami na czytanie” (klasa 4a)
„Witaj, przygodo!”- o książkach, które popularnością cieszą się 
do dziś (klasa 5a)
Agenci z kl.6a na tropie książek detektywistycznych (klasa 6a)

Przystąpiliśmy do realizacji projektów, ponieważ zależy nam 
na rozwijaniu zainteresowań czytelniczych wśród dzieci. W związ-
ku ze znacznym spadkiem liczby czytanych książek wspieranie 
czytelnictwa wśród uczniów nabiera szczególnego znaczenia. 
Chcielibyśmy pokazać dzieciom, że czytanie książek jest ciekawą 
alternatywą dla innych form spędzania wolnego czasu. Warto 
zachęcać uczniów do częstego korzystania ze zbiorów biblioteki 
szkolnej, w której w sposób interesujący i twórczy można rozwijać 
swoje pasje i talenty.

Anna Zamysłowska
Szkoła Podstawowa Nr 18 w Krakowie

W czwartek, 7 kwietnia 2016 r., reprezentantki XXIV LO wzięły 
udział w  Finale Wojewódzkim Małopolskiej Licealiady Młodzieży 
Szkolnej w Piłce Siatkowej Dziewcząt, który miał miejsce w Tarno-
wie. Zawodniczki pod wodzą trenera Łukasza Bilskiego w pięknym 
stylu zdobyły mistrzostwo Małopolski. 

To kolejne zwycięstwo i puchar wywalczony przez dziewczęta 
w  ostatnim czasie. Przypominamy, że miesiąc temu zdobyły mi-
strzostwo Krakowa, a wcześniej wygrały Turniej Świat(ł)a organizo-
wany w ramach XV Festiwalu Nauki w Krakowie oraz Turniej o Pu-
char Dzielnicy II i Dyrektora XXIV LO. Nieprzerwane pasmo sukce-
sów siatkarki zawdzięczają ciężkiej pracy na szkolnych i klubowych 
boiskach, jak również intensywnym przygotowaniom u  trenera 
Bilskiego. „Jestem dobrej myśli” – mówi trener zwycięskiej drużyny 
– „Dziewczęta są utalentowane, pracowite i głodne sukcesów. Na-
stępny krok to zbliżające się mistrzostwa Polski”. 

Warto zwrócić uwagę, że trzon zespołu stanowią tegoroczne 
maturzystki, dzielące czas pomiędzy intensywne treningi i przygo-
towania do egzaminu dojrzałości. Trzy lata wspólnej nauki i pracy 
na boisku przynoszą teraz oczekiwane efekty. Szkoła może pochwa-
lić się takimi sukcesami dzięki nowoczesnej infrastrukturze sporto-
wej i nieustannemu dokształcaniu się kadry trenerskiej - od kilku lat 
placówka jest gospodarzem regionalnych konferencji metodycz-
nych związanych z pracą z młodymi siatkarzami. 

Wierzymy, że suk-
cesy drużyn siatkar-
skich XXIV LO będą 
coraz częstsze i  coraz 
bardziej spektakular-
ne, zwłaszcza że nabór 
do klas sportowych 
nadal trwa i  cieszy się 
dużym zainteresowa-
niem w obrębie całego 
województwa. Szkoła 
zdołała wyrobić sobie 
dobrą markę na rynku 
edukacyjnym, a efekty 
pracy młodzieży i  tre-
nerów są bardzo sa-
tysfakcjonujące. Gra-
tulujemy dziewczętom ich wielkiego sukcesu i trzymamy kciuki za 
wygraną w rozgrywkach ogólnopolskich.

Łukasz Karkowski 
dyrektor XXIV LO

„Książki marzeń”  
w Szkole Podstawowej nr 18

Drużyna Siatkarek z XXIV LO 
Mistrzyniami Małopolski!!!
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„DROGI  DO NIEPODLEGŁEJ...”  

KATYŃ 
ZBRODNIE I KŁAMSTWA

SPOTKANIA Z HISTORIĄ I KULTURĄ

Anna Zechenter
Danuta i Zbigniew Siekańscy

24.04.2016 /niedziela/ godz. 1700

 

AULA POD KOŚCIOŁEM PW. ŚW. STANISŁAWA BM  
W KRAKOWIE - DĄBIU  UL. PÓŁKOLE  9A                                                                                                                       

w s t ę p  w o l n y
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Z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, ob-
chodzonego 1 marca, uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 
1 w  Krakowie przygotowali przedstawienie pt.: „Jeszcze się Pol-
ska o nas upomni...”. Młodzi aktorzy opowiedzieli tragiczną histo-
rię polskiego podziemia niepodległościowego z  lat 1944 - 1964. 
Przedstawienie w  sugestywnych i  pełnych emocji obrazach na-
wiązywało do najbardziej dramatycznych wydarzeń II wojny świa-
towej oraz powojennej sytuacji „Żołnierzy Wyklętych”. Uczniowie 
szkoły z  ul. Rzeźniczej znakomicie wcielili się w  role swoich ró-
wieśników sprzed lat, śpiewem i recytacją ukazując ich przeżycia 
i uczucia. 

Literacką kanwę scenariusza stanowiły wiersze znanych po-
etów (m. in. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i  Zbigniewa Herber-
ta), a także tych bezimiennych i anonimowych. natomiast warstwę 
muzyczną spektaklu tworzyły współczesne piosenki inspirowane 
historią żołnierzy Armii Krajowej. Pani Barbara Piotrowska, nauczy-
cielka z ZSZ nr 1 znakomicie dobrała teksty. Składając się w całość 
opowiadają one historię, która była udziałem wielu młodych ludzi 
w  czasach powojennych. Fachowej wiedzy militarnej dostarczyli 
członkowie Grup Rekonstrukcji Historycznej „Zgrupowanie Żmija” 
i 1 Pułku Piechoty 1 Brygady Legionów Polskich

Spektakl odbył się w auli zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Kra-
kowie przy ul. Rzeźniczej 4, dnia 1 marca 2016 roku o  godzinie 
17:00.

Pamięć o „Żołnierzach Wyklętych” 
wciąż żywa

Scenariusz i reżyseria: 
Barbara Piotrowska, nauczycielka z ZSZ nr 1 i Rafał Matus, członek 
Grupy Rekonstrukcji Historycznej 1 Pułku Piechoty 1 Brygady Legio-
nów Polskich.

Wystąpili: 
Matka Polka: Karolina Bielska
Młoda: Paulina Socha
Sanitariuszka/Łączniczka I: Dominika Zwolińska
Sanitariuszka/Łączniczka II: Natalia Borówka
Sanitariuszka/Łączniczka/ Narrator: Ada Szydło
Starszy syn - żołnierz AK: Kamil Antolak
Młodszy syn - mały powstaniec: Marcin Matus (gościnnie)
Młody: Dominik Fradyma
Żołnierz AK I: Szymon Malik «Kaszkiet»
Żołnierz AK II: Paweł Skrzyński
Żołnierz AK III: Kacper Borsuk
Hitlerowcy/ Czerwonoarmiści/ UB: Bartek Czosnyka, Kamil Tkaczyk

Śpiew: 
Gabrysia Hajduk, Klaudia Krzywda, Magda Mirek (gościnnie)
 
Pokaz ze specjalnym udziałem członków GRH ZGRUPOWANIE ŻMIJA 
oraz GRH 1PP I Brygady Legionów Polskich Oddział POW Kraków
 
Multimedia: Rafał Matus
Scenariusz: Barbara Piotrowska
Reżyseria: Barbara Piotrowska, Rafał Matus

Beata Dzieszyńska, 
Przewodnicząca Komisji Kultury i Ochrony Zabytków
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Dzień Otwarty w „Wyspiańskim”

W sobotę 9 kwietnia VIII 
Liceum Ogólnokształcące, 
zwane „Wyspiańskim”, czy 
po prostu Ósemką zorgani-
zowało, jak co roku, Dzień 
Otwarty dla gimnazjalistów. 
Przyszłych uczniów i  ich 
rodziców przywitał w  auli 
znakomity chór szkolny, 
a  Dyrekcja przedstawiła 
sukcesy szkoły - sportowe 
(np. czołowe miejsca w  po-
szczególnych dyscyplinach 
Krakowskiej Licealiady) i na-
ukowe (finaliści Konkursu 

o Złoty Indeks AGH i Politechniki Krakowskiej, finaliści ogólnopol-
skich olimpiad i  konkursów przedmiotowych itp.) oraz aktualną 
ofertę edukacyjną. 

W przyszłym roku szkolnym, 2016/2017 liceum oferuje 10 od-
działów: pięć klas z  wiodącymi przedmiotami: biologią, chemią 
i matematyką, trzy klasy z matematyką fizyką i informatyką, jedną 
klasę z  rozszerzonym językiem polskim, historią i wiedzą o społe-
czeństwie oraz jedną z  wiodącą geografią, matematyką i  wiedzą 
o społeczeństwie. Pierwszym językiem we wszystkich klasach jest 
język angielski, jako drugi można wybrać język niemiecki, francuski 
i włoski. Szkoła oferuje też międzyoddziałową grupę z rozszerzonym 
programem języka niemieckiego - DSD (Deutsche Sprachdiplom).

W szkole działa chór Canticum Canticorum nagradzany na wie-
lu krajowych i zagranicznych konkursach i festiwalach, teatr szkol-
ny, koło wolontariatu, szkolne koło turystyczno-krajoznawcze, które 
też zdobywa puchary na licznych rajdach, klub łuczniczy i wiele in-
nych form działalności pozalekcyjnej.

W dniu otwartym gimnazjaliści mogli też zwiedzić całą szkołę, 
począwszy od klas, gdzie starsi koledzy prezentowali działalność sa-
morządu, wolontariatu czy szkolnego koła turystyczno-krajoznaw-
czego, poprzez uczestnictwo w rozmaitych doświadczeniach w pra-
cowniach fizycznych i chemicznych, czy rozwiązywanie łamigłówek 
i krzyżówek w salach poświęconych matematyce. W „sali włoskiej” 
częstowano polentą, tiramisu i panna cottą, a w pracowni biologicz-
nej można było obejrzeć pod mikroskopem rozmaite preparaty i za-
wrzeć osobistą znajomość np. z patyczakami. W sali geograficznej 
ofertę profilu przedstawiali uczniowie ubrani pięknie w regionalne 
stroje z różnych stron świata. Gimnazjalistów przyciągała też w peł-
ni skomputeryzowana i  wiosennie przystrojona biblioteka, gdzie 
nie tylko można było zapoznać się z księgozbiorem i zasadami jego 
udostępniania, ale również spotkać życzliwych uczniów, którzy 
na luzie opowiadali o szkole i nauczycielach, o profilu swoich klas, 
usilnie acz wesoło zachęcali do wyboru naszego liceum. W czytelni 
zaś odbywały się warsztaty zorganizowane w ramach projektu Era-
smus+ przez Polską Akcję Humanitarną, z którą szkoła od kilku lat 
ściśle współpracuje. 

Gimnazjaliści i ich rodzice mogli  porozmawiać w tym dniu z na-
uczycielami liceum, mogli przejrzeć aktualne podręczniki i  zbiory 
zadań, a przede wszystkim zasięgnąć języka u źródła, czyli u aktual-
nych uczniów Ósemki. Właśnie rozmowy ze starszymi, życzliwie do 
nich nastawionymi kolegami Goście jednogłośnie uznali za najcen-
niejszą wartość dnia otwartego szkoły.

Więcej o dniu otwartym VIII LO na stronie: 
http://www.viii-lo.krakow.pl/fotokronika/2015-2016/kwiecien/

Tekst i zdjęcia: 
Dorota Szafraniec, nauczyciel bibliotekarz VIII LO
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15 kwietnia zakończyła się w ZSO nr 11 wielka zbiórka artykułów 
piśmienniczych i zabawek dla małych pacjentów z Uniwersyteckie-
go Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu. Już trzeci rok z rzą-
du samorząd szkoły pod wodzą przewodniczącego Łukasza Puły 
prowadzi tę szlachetną akcję z  myślą o  zapewnieniu materiałów 
do nauki i  zabawy chorym dzieciom. Pierwsze zbiórki prowadzo-
ne były tylko na terenie szkoły, ale w tym roku zadecydowano, by 
prosić o pomoc wszystkich mieszkańców miasta. Zainteresowanie 
akcją przeszło najśmielsze oczekiwania organizatorów. W  pomoc 
włączyli się między innymi Pan Prezydent RP Andrzej Duda z Mał-
żonką, Pani Premier Beata Szydło, Pani Małgorzata Kożuchowska. 
Zbiórkę wsparły szkoły, instytucje, przedszkola, parafie, osoby pry-
watne i firmy. Dary spłynęły także spoza Krakowa – ze Skawiny, Wie-
liczki, Chrzanowa, a nawet Katowic. Dzięki życzliwości i zaangażo-
waniu wielu ludzi o wielkich sercach przekazano małym pacjentom 
artykuły piśmiennicze, książki, gry edukacyjne, puzzle, kolorowanki, 
układanki itp., które służyć mają do wyposażenia 14 sal lekcyjnych 
na terenie całego szpitala i zapewnieniu dzieciom możliwości nauki 
i zabawy.
- Dziękujemy szczególnie krakowskim mediom i Radzie Dzielnicy II 
za pomoc w  nagłośnieniu akcji, a  także wszystkim darczyńcom – 
razem naprawdę możemy zrobić bardzo dużo! – mówią organiza-
torzy zbiórki.

Uczniowie ZSO 
nr 11 przez cały rok 
szkolny aktywnie 
uczestniczą w  rozma-
itych wolontariatach 
– projekt „Miej wy-
obraźnię miłosierdzia”, 
Paczka dla Zwierzaka, 
Góra Grosza, WOŚP, 
Fundacja „Dzieło No-
wego Tysiąclecia”, 
Szlachetna Paczka, 
Bank Żywności. Mło-
dzież uczy się w  ten 
sposób odpowiedzialności, współczucia, solidarności i wrażliwości 
na drugiego człowieka.

Łukasz Karkowski 
dyrektor ZSO nr 11

Zbiórka artykułów piśmienniczych 
i zabawek dla małych pacjentów 
ze Szpitala w Prokocimiu

„Każdy człowiek jest w  bardzo realnym sensie wyspą 
sam w sobie, a dopiero wtedy zacznie budować mosty, gdy 
będzie miał wolę bycia w zgodzie z sobą i jeżeli będzie miał 
na to warunki. Jeżeli więc akceptuję drugiego człowieka 
tzn. jego uczucia, poglądy, wierzenia, które są realną i wi-
talną częścią jego samego, to mu wówczas pomagam stać 
się człowiekiem” 

Carl Rogers

Słowa te stanowią dla nas inspirację i  punkt wyjścia do pracy 
z dziećmi i młodzieżą, która trwa już od 60 lat. W naszej szkole każdy 
uczeń ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi zdobywa wiedzę 
i kompetencje na poziomie umożliwiającym mu dalsze kształcenie. 
Odnajduje atmosferę sprzyjającą rozwojowi osobowości, kształto-
waniu postaw solidarności oraz tolerancji, a także dążeniu do uni-
wersalnych wartości.

Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Krakowie jest placówką oświa-
towo – wychowawczą, która funkcjonuje w  przestrzeni systemu 
lecznictwa szpitalnego. Działa na oddziałach somatycznych i  psy-
chiatrycznych (stacjonarnym i  dziennym) dwóch szpitali: Woje-
wódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika 
i  Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CMUJ.

W skład Zespołu wchodzą, poczynając od najniższego poziomu 
edukacji, Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum oraz Liceum 
Ogólnokształcące.

Uczniami szkoły są pacjenci z zaburzeniami zachowania i emo-
cji, zaburzeniami odżywiania, autyzmem, zespołem Aspergera, fo-
biami szkolnymi, po próbach samobójczych. Tworzą bardzo zróżni-
cowaną i wymagającą szeroko rozumianej indywidualizacji grupę .

ZSS nr 2 zapewnia uczniom-pacjentom zajęcia lekcyjne i  wy-
chowawcze od godziny 8 do 18. Oferta zajęć pozalekcyjnych jest 
bardzo bogata. Stwarza to okazję do rozwijania pasji, zdolności oraz 
zainteresowań uczniów w wielu dziedzinach.

W grudniu uczniowie mieli okazję zaprezentować swoje umie-
jętności aktorskie. Młodzież gimnazjalna i licealna z Oddziału Dzien-
nego Kliniki Psychiatrii Dzieci i  Młodzieży CM UJ przygotowała krót-
kie przedstawienie teatralne pt. „Co jest w  życiu najważniejsze?”, 
które zostało zaprezentowane 21 grudnia 2015 r. dzieciom przed-
szkolnym oraz uczniom najmłodszych klas szkoły podstawowej. 
W dniu kolejnym młodzi aktorzy mieli następną okazję do zapre-
zentowania swego talentu, gdyż na oddziale odbyło się uroczyste 
spotkanie wigilijne, na które zaproszono panią Małgorzatę Ciemię-
gę – Przewodniczącą Rady Dzielnicy II – Grzegórzki, a także szefową 
oddziału doc. Renatę Modrzejewską, kierownika Kliniki Psychiatrii 
Dorosłych, Dzieci i  Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego doc. Ma-
cieja Pileckiego wraz z  zespołem lekarzy i  terapeutów. Specjalne 
zaproszenie przyjął także profesor Józef Gierowski kierownik Kate-
dry Psychiatrii CM UJ oraz były szef Kliniki Psychiatrii pan prof. Jacek 
Bomba. 

Przedstawienie spotkało się z  entuzjastycznym odbiorem ze 
strony publiczności. Dało się wyczuć ogromne zaangażowanie 
młodzieży i prawdziwe zdolności artystyczne. Przesłanie płynące ze 
spektaklu miało wydźwięk uniwersalny – uwrażliwiło na dostrzega-
nie w swym otoczeniu prawdziwych przyjaciół oraz ich wpływu na 
nasze życie i  poczucie szczęścia. 

Monika Górecka
Kinga Kluba-Mazur

nauczycielki języka polskiego w ZSS nr 2

Zespół Szkół Specjalnych nr 2 
w Krakowie
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Zima minęła. Pierwszy tydzień ferii spędziliśmy w Wiśle, szusując na 
nartach, snowboardzie przy wspaniałej zimowej aurze. W  drugim 
tygodniu podczas akcji “Zima w mieście” zwiedzaliśmy różne zakąt-
ki Krakowa, bawiąc się, a zarazem ucząc. Pod koniec lutego dzieci 
z naszego Stowarzyszenia miały zaszczyt wyprowadzać piłkarzy na 
meczu Wisły Kraków. 

SAW Grzegórzki na wiosnę 
i lato! 

I zima się kończy… Tegorocznej zaś wiosny serdecznie zapraszamy 
uczniów klas VI Dzielnicy II (i nie tylko) do wzięcia udziału w kolejnej 
edycji Krakowskiego Konkursu Języka Angielskiego o Puchar Prze-
wodniczącej Rady Dzielnicy II m. Krakowa. Konkurs organizowany 
jest przez nasze Stowarzyszenie, Szkołę Podstawową nr 38 w Kra-
kowie oraz Śródmiejską Bibliotekę Publiczną w  Krakowie. Hon-

 

Wakacje 2016 saw grzegórzki 

27.06 - 01.07 - lato w mieście 
zajęcia świetlicowe (730-1700), w ciągu dnia: sportowe, plastyczne 

wycieczki, możliwość zamówienia obiadu. Zajęcia nieodpłatne.  

22.08 - 31.08 - lato w mieście 
zajęcia świetlicowe (730-1700), w ciągu dnia: sportowe, plastyczne 

wycieczki, możliwość zamówienia obiadu. Zajęcia nieodpłatne.  

02.07 - 11.07 - Białka Tatrzańska 

kolonia sportowo - plastyczna z matami do tańca 

zajęcia sportowe, warsztaty plastyczne, maty taneczne, wycieczka do Zakopanego, 
wycieczka nad Morskie Oko, wyjście na termy Bania, gry terenowe,  

basen, zjeżdżalnia, boisko do piłki nożnej i siatkówki na terenie obiektu.    
 

WIEK DZIECI: 6-13 lat. MIEJSC: 35 
Wychowawcy: Sławomir Swornik, Rafał Rogaliński, 
                        Jolanta Krzywda, Magdalena Palska 

 

15.08 - 25.08 - Władysławowo 
kolonia sportowo-rekreacyjna z matami do tańca 

zajęcia sportowe, maty taneczne, plażowanie, kąpiele w morzu, 
wycieczki: Trójmiasto: Gdynia-Sopot-Gdańsk-Oliwa-Westerplatte, Hel, 

zwiedzanie portu rybackiego, udział w sezonowych imprezach 
   
 

WIEK DZIECI: 7-16 lat. MIEJSC: 45 
Wychowawcy: Sławomir Swornik, Rafał Rogaliński, 
                        Aleksandra Krupa, Marta Ficek, Jakub Ficek 

 

Więcej informacji na www.aktywnywypoczynek-krakow.pl 
Zapisy: w siedzibie Stowarzyszenia, pocztą elektroniczną, telefonicznie.  

Zapisy do braku wolnych miejsc. 
 

Stowarzyszenie Aktywny Wypoczynek Grzegórzki * 31-553 Kraków, ul. Fabryczna 3 
NIP: 6751480713; REGON: 122651295; KRS: 0000431449 

tel.: 693904636  *  e-mail: sawg.krakow@gmail.com  *  www.aktywnywypoczynek-krakow.pl 
 

orowy Patronat nad konkursem objęli: Małopolski Kurator Oświaty 
oraz Dzielnica II, Bractwo Kurkowe oraz firma Lobos. Po raz kolejny 
uczniowie zmierzą się z testami, pochwalą przygotowaną przez sie-
bie prezentacją oraz porozmawiają z komisją – oczywiście w języku 
angielskim. 
W  czasie wakacji natomiast zapraszamy do spędzenia z  nami 
czasu na obozach – w  Białce Tatrzańskiej bądź nad morzem – 
we Władysławowie. Będziemy aktywnie spędzać czas, bawić się, 
zwiedzać, spacerować, uprawiać sporty i  tańczyć na matach. 
Oprócz obozów po raz kolejny organizujemy akcję “Lato w mieś-
cie”, która jest bezpłatna. Dzieci w  godzinach od 7.30 do 17.00 
mają zapewnioną opiekę wychowawców, wyjście na wycieczkę 
oraz możliwość zamówienia obiadu. Więcej informacji o  Kra-
kowskim Konkursie Języka Angielskiego jak również o  akcjach 
Lato 2016 znajduje się na naszej stronie internetowej oraz na 
plakatach.
Stowarzyszenie Aktywny Wypoczynek Grzegórzki
31-553 Kraków, ul. Fabryczna 3
www.aktywnywypoczynek-krakow.pl
sawg.krakow@gmail.com * 693904636
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Gimnazjum nr 7 im. Bartosza Głowackiego na Dąbiu ściśle 
współpracuje z  Dzielnicą II. Szkoła realizuje misję w myśl zasady, że 
młodym ludziom, by mogli się wszechstronnie rozwijać, trzeba dać 
,, korzenie i skrzydła’’.

Działania Gimnazjum nr 7 są podejmowane w korelacji z Dziel-
nicą II. Nasi wychowankowie, jako ludzie otwarci na świat, realizują 
się w różnych sferach życia społecznego Dąbia.

W  roku szkolnym 2015/2016 nasza szkoła zorganizowała dla 
mieszkańców dzielnicy m.in. XI Festyn Jesienny. Jego celem miała 
być integracja środowiska lokalnego, a przede wszystkim zachęce-
nie do aktywnego spędzania czasu w gronie rodziny i znajomych.

Kolejnym dużym przedsięwzięciem było zorganizowanie Wie-
czornicy Patriotycznej w rocznicę odzyskania niepodległości przez 
Polskę. Podczas spotkania wszyscy uczestnicy mieli okazję wspól-
nie zaśpiewać pieśni patriotyczne, które są ważnym elementem 
łączącym pokolenia i  przypominają, że ,,naród, który nie pamięta 
o swojej przeszłości nie ma prawa (…) do przyszłości’’.

W grudniu 2015 r. uczniowie przygotowali Jasełka, na które za-
prosili całą społeczność szkolną oraz mieszkańców Dąbia. 

W  I  półroczu przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wzięli 
udział w projekcie z Urzędu Miasta ,,Działajmy razem’’. Polegał on na 
,,spotkaniu pokoleń’’: młodzieży i seniorów 60+ i podkreśleniu, że dia-
log pokoleniowy jest możliwy. Efektem było napisanie książki ,,Dzia-
łajmy razem – wspólny zapis wspomnień młodzieży i seniorów 60+’’.

Mocną stroną Gimnazjum nr 7 jest Wolontariat, którego celem 
jest uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych.

Nasi wychowankowie zbierają żywność, którą dzielnicowy Ze-
spól Parafialny ,,Caritasu’’ przekazuje potrzebującym.

Dąbie to dzielnica, w  której mieszka wielu ludzi w  podeszłym 
wieku. Wychowankowie naszej placówki zanoszą im do domów – 
przez cały rok szkolny – obiady i w ten sposób nawiązują bliski, ser-
deczny, ,,przyjacielski’’ kontakt z seniorami .

W  sobotę – 9.04.2016 r. – zaprosiliśmy uczniów klas szóstych 
szkól podstawowych wraz z  rodzicami na Dzień Otwarty Gimna-
zjum nr 7. Mimo deszczowej pogody sala gimnastyczna ,,pękała 
w szwach’’. Jest to dowód na to, że nasza szkoła cieszy się dużą po-
pularnością w Dzielnicy II na co, niewątpliwie, wpływa ilość działań 
mających na celu właściwe wychowanie i wykształcenie uczniów.

A.Wełna, J.Pruchnik, M.Korczykowska
Zdjęcia: M.Szewczyk

Korzenie i skrzydła 

Czytam Herberta w podróży

Uczniowie Gimnazjum nr 6 uczestniczyli po raz kolejny w akcji „Czy-
tam Herberta w podróży”.
Jest to akcja ogólnopolska, a w tym roku odbyła się po raz szósty 
dnia 6 kwietnia 2016. Uczestniczą  w niej uczniowie zrzeszeni w sto-
warzyszeniu szkół herbertowskich z całej Polski. Celem akcji jest pro-
pagowanie czytania poezji Zbigniewa Herberta, patrona naszego 
gimnazjum. Otrzymaliśmy zakładki do książek, które rozdawaliśmy 
mieszkańcom Krakowa, jak i  turystom na ulicach naszego miasta 
w  obrębie środków komunikacji miejskiej oraz przystanków auto-
busowych i tramwajowych. Odwiedziliśmy również dworzec PKP.
Niemalże wszyscy, którym oferowaliśmy zakładki przyjęli nas przy-
jaźnie i z uśmiechem.
Wiele osób chętnie poświęciło nam chwilę, aby porozmawiać o po-
ecie i poezji.

Nasz spacer trwał ponad 3 godziny i  rozdaliśmy prawie wszystkie 
zakładki.

Ewelina Zuzińska
opiekun samorządu uczniowskiego Gimnazjum nr 6
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27 maja 1944 r. Niemcy, w odwecie za zastrzelenie przy ul. Lubicz 
dwóch niemieckich policjantów, którzy 26 maja 1944 r. usiłowa-
li zatrzymać żołnierzy krakowskiego Kedywu AK biorących udział 
w akcji mającej na celu odbicie płk. Józefa Spychalskiego „Lutego”, 
dokonali publicznej egzekucji 40 Polaków. Byli to więźniowie prze-
wiezieni z ul. Montelupich. Mieli związane drutem ręce i  zagipso-
wane usta. Ciała ofiar wywieziono w nieznane miejsce. Ich nazwiska 
figurują na afiszu śmierci z dnia 28 maja 1944 r.
Przy ul. Lubicz 27, w miejscu pamięci historycznej, znajdują się obec-
nie  tablice i płyta ku czci rozstrzelanych. Rokrocznie 27 maja o godz. 
12.00 przy ul. Lubicz 27 gromadzą się członkowie rodzin rozstrze-
lanych, przedstawiciele Stowarzyszenia Szarych Szeregów z komen-
dantem, druhem harcmistrzem Władysławem Zawiślakiem, pracow-
nicy Muzeum Armii Krajowej, radni Dzielnicy II Grzegórzki, harcerze, 
mieszkańcy oraz  uczniowie szkół znajdujących się na terenie Grze-
górzek. Tradycyjnie uroczystość rozpoczyna wystawienie warty 
honorowej, wprowadzenie pocztów sztandarowych i  odśpiewanie 
hymnu harcerskiego. Okolicznościowe przemówienie (ostatnimi laty 
wygłaszał je kpt. hm. Władysław Zawiślak) przybliża historię egzeku-
cji czterdziestu Polaków. Po krótkiej modlitwie za zamordowanych, 
którą od lat prowadzi ojciec Dominik Orczykowski, duszpasterz lot-
ników i  harcerzy, następuje składanie kwiatów i  zapalanie zniczy. 
Po wyprowadzeniu sztandarów zwyczajowo odbywa się spotkanie 
kombatantów z młodzieżą. Bierze w nim udział niezmiennie od lat  
m.in. Roman Heil, syn rozstrzelanego Edwarda Heila, komendanta 
Krakowskiej Chorągwi Szarych Szeregów, pseudonim „Jerzy”. 
Uczestnicząc od paru lat w obchodach kolejnych rocznic, obserwu-
jemy ze smutkiem nieuchronne szczuplenie grona kombatantów. 
Na szczęście pojawiają się nowe osoby, w  tym liczna grupa mło-
dych. Daje to nadzieję, że pamięć o ludziach, którzy zginęli, walcząc            
o wolność, przetrwa przez następne pokolenia. 
Egzekucji czterdziestu Polaków dokonano pod murem na niezabu-
dowanej wówczas parceli. W  latach pięćdziesiątych w  parterową 
część ówczesnego budynku biurowego Krakowskiego Przedsiębior-
stwa Instalacji Sanitarnych „Cracovia” przy ul. Lubicz 27 wbudowano 
tablicę ku czci poległych Polaków, wykonaną z czarnego marmuru.  
Obok niej znajduje się starsza płyta, którą  27 maja 1945 r., w pierw-
szą rocznicę masakry przy ul. Botanicznej, umieściła tam XI drużyna 
Harcerzy z drużynowym Andrzejem Szymańskim. Harcerze uporząd-
kowali miejsce egzekucji, ufundowali płytę i ogrodzili miejsce strace-
nia. Płyta została poświęcona i odsłonięta. 27 maja 1994 r., z okazji 
50. rocznicy tragicznych wydarzeń, na ścianie w podcieniu biurowca 
przy ul. Lubicz 27 została wmontowana nowa tablica upamiętniają-
ca rozstrzelanych z obwieszczeniem o egzekucji i listami ofiar.
Miejsce pamięci przy ul. Lubicz wymaga stałej obecności i  troski. 
Pieczą otacza je  Stowarzyszenie Szarych Szeregów, a także ucznio-
wie szkół realizujących  projekt „Strażnicy pamięci” będącego czę-
ścią  programu  „Edukacja patriotyczna dla szkół Krakowa”. Ucznio-
wie dbają o  miejsca straceń, uczestniczą w  obchodach kolejnych 
rocznic tragicznych dla narodu polskiego wydarzeń, biorą także 
udział w  żywych lekcjach historii, które odbywają się w  Muzeum 
Armii Krajowej im. Generała Emila Fieldorfa-Nila. Muzeum AK od lat 
prowadzi działalność popularyzującą wiedzę o dziejach Polskiego 
Państwa Podziemnego ze szczególnym uwzględnieniem historii 
Armii Krajowej. Prelegentem spotkań dla uczniów naszych szkół od 
lat jest Władysław Zawiślak, ps. „Wrzos”, członek Szarych Szeregów, 
żołnierz Armii Krajowej, organizator i komendant antykomunistycz-
nej organizacji starszoharcerskiej Polska Straż Przednia, więzień ko-
munistycznego więzienia w Rawiczu, w którym  spędził 3 lata jako 

72 rocznica egzekucji przy ul. Lubicz 27

W hołdzie Polakom 
rozstrzelanym 27 V 1944 r. 

„szczególnie niebezpieczny przestępca”. Możliwość poznania tak 
niezwykłego człowieka, który w ciekawy i przystępny sposób potra-
fi przybliżyć historię Szarych Szeregów, jest dla uczniów niezwykle 
cennym doświadczeniem.

Druh harcmistrz kapitan Władysław Zawiślak jest bardzo popular-
ny i lubiany przez najmłodszych – właśnie na ich wniosek otrzymał 
Order Uśmiechu. Ceremonia pasowania różą na Kawalera Orde-
ru Uśmiechu przez  Członków Międzynarodowej Kapituły Orderu 
Uśmiechu odbyła się 21 lutego 2016 r. w Muzeum Armii Krajowej. 
Zgodnie z tradycją druh W. Zawiślak złożył przyrzeczenie: „przyrze-
kam być pogodnym i dzieciom radość przynosić”, a następnie wypił 
duszkiem puchar soku z cytryny, uśmiechając się przy tym szeroko.

Agnieszka Pasieka                                                                                                                      
Radna Dzielnicy II Grzegórzki

Tablica po lewej:
Symboliczny nagrobek z inskrypcją pionową 

- znakiem Polski Walczącej i poziomą: 

Miejsce uświęcone męczeńską krwią 40 Polaków 
rozstrzelanych przez okupanta hitlerowskiego 27 maja 1944 r.

Cześć  ich pamięci

Obok tablicy, w dolnej części, 
płyta umieszczona w pierwszą rocznicę masakry.

Inskrypcja wpisana w krzyż harcerski; 
w bocznych ramionach wyryto:                          

Czuwaj
Dnia 27 maja 1944 r.  

Niemcy rozstrzelali  na tym miejscu 40 Polaków
Cześć ich pamięci

Fundacja XI Druż. Harc.

Tablica po prawej:
Zamontowana z okazji 50. rocznicy tragicznych wydarzeń.

Pod harcerską lilijką wyryto napis:

Patriotom
Żołnierzom Armii Krajowej

Harcerzom Szarych Szeregów
Wymienionym w hitlerowskich afiszach śmierci

W hołdzie
Rodacy

27 maja 1994 r.

Po obu jego stronach zamieszczono obwieszczenia 
o egzekucji i listy ofiar.
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Kpt. Władysław Zawiślak na tle tablic i płyty przy ul. Lubicz 27
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Francesco Nullo – pułkownik, zwo-
lennik prowadzenia walk niepodle-
głościowych przez narody Europy. 
Dowódca ochotników włoskich, tzw. 
garibaldczyków, którzy wzięli udział 
w Powstaniu Styczniowym w 1863. 

Francesco Nullo urodził się w 1826 roku 
w Bergamo. Pochodził z rodziny kupiec-
kiej. Po ukończeniu szkoły pracował 
przez jakiś czas w sklepie u ojca, lecz pod 
wpływem rewolucyjnych idei Wiosny 

Ludów porzucił zawód kupca i został żołnierzem Garibaldiego. W 1849 
roku bronił Rzymu przed Francuzami. Na wieść o wybuchu Powstania 
Styczniowego w Polsce, Nullo – wraz z grupą garibaldczyków – wyru-
szył, by wziąć w nim udział w geście odwdzięczenia się za poświęcenie 
Polaków w walkach o zjednoczenie Włoch. Do Krakowa wraz z włoski-
mi ochotnikami przybył w kwietniu 1863 roku. Przez Rząd Narodowy 
został mianowany generałem. Nocą z 3 na 4 maja 1863 roku 600-oso-
bowy oddział przekroczył granicę zaboru rosyjskiego. Rankiem od-
niósł pierwszy sukces nad wojskami carskimi pod Podłężem. Następ-
nego dnia Włosi dotarli do Krzykawki (pod Olkuszem). Tam, podczas 
krwawego boju, 37-letni Nullo zginął na miejscu od postrzału w serce. 
Nullo wedle opowiadań umiał po polsku trzy słowa „Naprzód na ba-
gnety” i choć jego udział w powstaniu był nazbyt krótki, to jego odwa-
ga, hart ducha i zainteresowanie sprawą niepodległości Polski warte 
są zapamiętania. 

Ewelina Garbacka - Kalemba 
Przewodnicząca Komisji Edukacji

Patroni naszych ulic

Pułkownik Francesco Nullo

Lubimy zadbaną zieleń, zapach 
skoszonej trawy i  zdrowe, wypielę-
gnowane drzewa. Cieszy nas też, że 
w  mieście jest znaczniej mniej na-
trętnych much i nie musimy opędzać 
się od tabunów robactwa wabionych 
wieczorem do naszych mieszkań i do-
mów. To dzięki częstym pielęgnacjom 

trawników i zbieraniu liści jesienią te problemy odeszły do przeszłości.
Niestety, bardzo częste koszenie ma też wpływ na zmniejsze-

nie liczy motyli, które cieszą oko i ubarwiają szarość miast. Chodzi 
tu głównie o motyle z rodziny rusałek, które żywią się pokrzywami. 
Rusałki należą do najbarwniejszych motyli krajowych, żyją, co naj-
mniej kilka miesięcy, a niektóre z nich to prawdziwi lotnicy. R. Admi-
rał (na zdj.) i R. Osetnik odlatują na zimę do ciepłych krajów, żeby na 
wiosnę wrócić i dać początek nowemu pokoleniu. Jak wspomniano, 
gąsienice rusałek żywią się pokrzywami i nie mają szans przejścia 
przez wszystkie stadia swojego rozwoju między koszeniami na-
szych miejskich trawników.
Jest jednak prosty sposób, aby im w tym pomóc!

Wystarczy tuż przed koszeniem trawy przejść po swojej okoli-
cy i  oglądnąć uważnie krzaki pokrzyw. To na nich można znaleźć 
żarłoczne gąsienice motyli. Trzeba je przenieść na inne „bezpiecz-
ne” krzaki pokrzyw albo zabrać do domu czy na balkon. Należy im 
wtedy zapewnić dostawy świeżych pokrzyw (np. w wazonie). Dzięki 
temu pozwolimy im dokończyć ten etap rozwoju aż zamienią się 
w wiszącą poczwarkę. Od tej pory już tylko kilka dni do wylęgu mo-
tyla. Jeśli chcesz się nauczyć zbierać motyle, przyjrzeć się i zachwy-
cić ich fascynującym przemianom to przyłącz się do naszej akcji! 

Chcemy w tym roku ocalić i wypuścić aż 1000 motyli na Grze-
górzkach, tylko z Twoją pomocą może się to udać! Skontaktuj się 
z nami: tswider@tlen.pl lub facebook.com/Grzegórzki-OdNowa

Jeśli gąsienice cię obrzydzają i taka akcja to dla ciebie zbyt wiele, 
możesz pomóc w inny sposób: je-
steś działkowcem albo masz kwia-
ty na balkonie – zwróć uwagę na 
gatunki roślin, jakie sadzisz i  wy-
bieraj miododajne odmiany kwia-
tów tj.: krwawnik, budleja, ostro-
gowiec, werbena patagońska.

Tomasz Świder

1000 motyli na Grzegórzkach

W  ubiegłym roku Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania 
sp. z o.o. w Krakowie przeprowadzało pilotażowy program odbioru 
odpadów zielonych. Cieszył się on dużym zainteresowaniem wśród 
mieszkańców Krakowa. Świadczy o tym choćby fakt, że z obszaru ca-
łego miasta udało się zebrać prawie 18 tys. ton odpadów zielonych.

Sukces programu w 2015 r. sprawił, że w roku bieżącym MPO 
będzie go kontynuować. Aby wziąć udział w programie, wystarczy 
w dniu wynikającym z harmonogramu odbioru odpadów wystawić 
worek wypełniony odpadami zielonymi przed posesję. Odpady na-
leży wystawić do godz. 7.00 rano w widocznym z ulicy i ogólnodo-
stępnym miejscu (np. pobocze jezdni, chodnik).

Pisząc o odpadach zielonych należy przypomnieć, że przez od-
pad zielony rozumie się liście, trawę, ścięte zielone części roślin oraz 
drobne gałązki. Odpady te odbierane są nieodpłatnie w specjalnie 
oznaczonych workach, dostarczonych wcześniej właścicielom nie-
ruchomości (wraz z  ulotkami informacyjnymi i  harmonogramem 
akcji) przez ekipy MPO. Worki można też samodzielnie odbierać 
w siedzibie MPO przy ul. Nowohuckiej 1 (dyspozytornia oraz pokój 
nr 17 w godzinach od 7.00 do 15.00) lub w siedzibach krakowskich 
rad dzielnic (w godzinach ich urzędowania). Do worków na odpady 
zielone nie wolno wrzucać odpadów innego rodzaju.

Szczegółowy opis programu wraz z  harmonogramem odbio-
ru odpadów w  poszczególnych dzielnicach Krakowa znajduje się 

Program odbioru odpadów 
zielonych 

na stronie internetowej www.mpo.krakow.pl. Pracownicy MPO 
udzielają również informacji pod numerem infolinii 801-084-084. 
Na obszarze Dzielnicy II Grzegórzki odbiór odpadów dokonywany 
jest w każdy wtorek aż do 6 grudnia 2016 r. W sytuacji, gdy we wto-
rek wypada dzień świąteczny, odbiór odpadów dokonywany jest 
w dniu następnym, tj. w środę. W 2016 r. sytuacja taka ma miejsce 
dwukrotnie – 3 maja i  11 listopada. Istotną informacją dotyczącą 
harmonogramu odbioru odpadów jest również to, że na czas trwa-
nia Światowych Dni Młodzieży, tj. od 18 lipca do 5 sierpnia, odbiór 
odpadów zostaje wstrzymany. W tym czasie bezwzględnie zakazu-
je się wystawiania worków z odpadami przed posesje.

Nie należy przechowywać odpadów zielonych w workach przez 
zbyt długi czas. Na przykład trawa nie może zbyt długo leżeć w wor-
ku, gdyż ulega wówczas szybkiej biodegradacji, zwłaszcza w sytu-
acji, gdy worek wystawiony jest na działanie promieni słonecznych. 
Gromadzenie odpadów zielonych powinno być więc dostosowane 
do harmonogramu odbioru odpadów.

Łukasz Pietryka
Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska
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Gdzie nie spojrzeć, dźwigi i koparki. Miejsce skwerów, zieleń-
ców i drzew zajmują wyrastające jak grzyby po deszczu nowe 
osiedla, bloki i biurowce. Ostatnią większą enklawę zieleni, 
powojskowe tereny nad Wisłą – wbrew obietnicom składanym 
mieszkańcom – również w dużej części planuje się przeznaczyć 
pod zabudowę.  Czy uda się uratować to miejsce i stworzyć tam 
duży park? Czy jednak Grzegórzki nieodwołalnie staną się be-
tonową pustynią? 

Pewnie niewielu mieszkańców naszej dzielnicy miało okazję 
zwiedzić ten magiczny zakątek. Tuż nad Wisłą, zaraz za Bulwara-
mi, mniej więcej między ulicą Wandy a linią kolejową rośnie… las. 
Wysoki, dziki, bujny, ze schowanymi w głębi zielonej dżungli po-
zostałościami fortu „Luneta”. Przez wiele lat był to teren wojskowy, 
ale wojsko chyba nie korzystało z niego zbyt intensywnie. Tabliczki 
„wstęp wzbroniony” i ogrodzenie dookoła sprawiły, że przez kilka-
dziesiąt lat drzewa rosły tam w sposób zupełnie nieograniczony, 
dając schronienie wielu gatunkom zwierząt i ptaków. 

O tym terenie głośno zrobiło się jesienią 2014 roku, kiedy to 
władze miasta rozpoczęły prace nad miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego „Grzegórzki – rejon ulicy Skrzatów”. 
Podczas burzliwych konsultacji, mieszkańcy dzielnicy wyraźnie 
dali do zrozumienia, że jedyne, czego tam oczekują, to duży park 
(zgodnie ze Studium mógł on mieć nawet 7 ha). Potwierdzeniem 
tych oczekiwań było ponad tysiąc wniosków wysłanych do Biura 
Planowania Przestrzennego. Do walki o park w imieniu mieszkań-
ców ruszyły dwa lokalne stowarzyszenia „Ogród Grzegórzki” i „Zie-
lone Grzegórzki”. 

Przez wiele miesięcy trwały prace nad planem i konsultacje ze 
stowarzyszeniami. Jesienią ubiegłego roku wydawało się nawet, że 
osiągnięto kompromis: park miał mieć 6,5 ha, a kolejne 1,5 ha mia-
ło być przeznaczone na usługi sportowe. Niestety, radość miesz-
kańców trwała krótko. Miesiąc później media doniosły, że miasto 
zmienia plan pod wpływem pisma z Urzędu Marszałkowskiego, w 
którym domaga się on zabezpieczenia terenów pod budowę Cen-
trum Muzyki. Park ma być obcięty o połowę. 

Centrum Muzyki, bloki, biurowce – to, co akurat miałoby być 
wybudowane na tym terenie, ma w tym momencie znaczenie dru-
gorzędne. Zastanawia i bulwersuje jedno: dlaczego w mieście, które 
cierpi na brak zieleni i zmaga się z ogromnym problemem smogu 
planuje się budowę czegokolwiek na terenie tak gęsto porośnię-
tym drzewami? Zwłaszcza, że sami urzędnicy mają świadomość, 
jak cenny jest to obszar. W opracowaniu ekofizjograficznym sporzą-
dzonym przez Biuro Planowania Przestrzennego znalazł się taki oto 
zapis: „Obszar ten został wskazany jako teren, który nie powinien 
podlegać zabudowie ze względu na walory krajobrazowe, przyrod-
nicze (…) Ponadto teren ten, w powiązaniu z doliną Wisły, funkcjo-
nuje jako korytarz ekologiczny rangi europejskiej, a także rozpatry-
wany jest jako korytarz powiązań między obszarami Natura 2000.” 

Grzegórzki potrzebują parku! W tym samym opracowaniu wskazano, że na tym obszarze rosną 
liczne drzewa, które mogą być uznane za pomniki przyrody, a także 
żyje wiele gatunków chronionych zwierząt i ptaków. W bujnej zie-
leni zatopione są też pozostałości fortu „Luneta”, który jest częścią 
twierdzy Kraków i figuruje w ewidencji zabytków. 

Nie pozwólmy, by tak niezwykły w skali miasta obszar, który 
w dodatku stanowi „zielone płuca” dla coraz gęściej zabudowywa-
nej dzielnicy, został zniszczony. Na razie jest jeszcze o co walczyć. 
Póki na teren nie wkroczyły buldożery i koparki, możemy przekonać 
władze miasta, że duży park to jedyna szansa na to, by nasza dziel-
nica nie udusiła się pod zalewem betonu. Dajmy wyraźny sygnał, że 
Grzegórzki potrzebują parku. 

Najnowsze informacje na temat parku na facebookowych profilach: 
Tak dla Parku na Grzegórzkach
Ogród Grzegórzki
Zielone Grzegórzki

Marta Fujak
Stowarzyszenie „Ogród Grzegórzki”

Wakacyjne 
ZAJĘCIA DLA DZIECI i MŁODZIEŻY 
 
 

 

 

 

 

 

 

27.06. – 01.07 
 22.08 – 31.08 
  Zajęcia w KDK godz.9.00 – 15.00: 

gry i zabawy sportowe, warsztaty plastyczne, taniec nowoczesny, klub gier 
świetlicowych, filmy, warsztaty gitarowe, wycieczki 

 

1.08. – 11.08  
Kolonia letnia w Jantarze nad morzem 

 

Szczegóły i zapisy w sekretariacie KDK 
Organizator: 
Katolicki Dom Kultury im. ks. kard. A. S. Sapiehy  
tel. Bobrowskiego 6,  tel.12 417 35 00 email:kdksapieha@vbiz.pl 
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Terminy dyżurów
Zarządu Rady Dzielnicy II
MAŁGORZATA CIEMIĘGA
Przewodnicząca (całokształt spraw Rady Dzielnicy, Komisja Edukacji):
środy, godz. 13.30–14.30, siedziba Rady Dzielnicy II Grzegórzki. 
Istnieje możliwość dyżuru w innych terminach po wcześniejszym uzgodnieniu 
telefonicznym, pod nr tel. 12 431 25 00 (biuro Rady Dzielnicy II)

MACIEJ HANKUS
Wiceprzewodniczący (Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Kultury): 
pierwsze środy miesiąca, godz. 18.00–19.00, biblioteka przy ul. Brodowicza 1.
Istnieje możliwość dyżuru w innych terminach po wcześniejszym uzgodnieniu 
telefonicznym, pod nr tel. 12 431 25 00 (biuro Rady Dzielnicy II)

ŁUKASZ DERDZIŃSKI
Członek Zarządu (Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych, Komisja Sportu i Rekreacji): 
pierwsze środy miesiąca, godz. 18.00–19.00, biblioteka przy ul. Brodowicza 1.
Istnieje możliwość dyżuru w innych terminach po wcześniejszym uzgodnieniu 
telefonicznym, pod nr tel. 12 431 25 00 (biuro Rady Dzielnicy II)
lub e-mail: lukaszdzielnica2@gmail.com

ARTUR WOLNY
Członek Zarządu (Komisja Ochrony Środowiska, Komisja ds. Budżetu Obywatel-
skiego, Komisja Informacji i Komunikacji Społecznej). 
Istnieje możliwość dyżuru w innych terminach po wcześniejszym
uzgodnieniu telefonicznym, pod nr tel. 12 431 25 00 (biuro Rady Dzielnicy II)
lub e-mail: wolny@poczta.pl

TOMASZ MAKOWSKI
Członek Zarządu (Komisja Planowania Przestrzennego, 
Inwestycji, Infrastruktury i Handlu): 
ostatni czwartek miesiąca, godz. 11.00-12.00, biblioteka przy ul. Lubomirskiego 7a.
Istnieje możliwość dyżuru w innych terminach po wcześniejszym uzgodnieniu 
telefonicznym, pod nr tel. 12 431 25 00 (biuro Rady Dzielnicy II) lub e-mail: 
tomaszmakowski@poczta.pl

Terminy dyżurów
radnych Dzielnicy II
Małgorzata Sułkowska
pierwszy wtorek miesiąca, godz. 11.00–12.00, biblioteka przy ul. Lubomirskiego 7a

Andrzej Kalista
każdy piątek, godz. 17.00–18.00, biblioteka przy ul. Brodowicza 1

Magdalena Maliszewska
poniedziałki, godz. 17.00–18.00, biblioteka ul. Bobrowskiego 11

Alicja Gołąb-Radziszewska
ostatni poniedziałek miesiąca, godz. 17.00–18.00, biblioteka ul. Brodowicza 1

Paweł Stachowiec
pierwsza środa miesiąca, godz. 18.15–19.15, Gimnazjum nr 7, przy ul. Jachowicza 5

Łukasz Pietryka
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym,
pod nr tel. 12 431 25 00 (biuro Rady Dzielnicy II) lub e-mail: lukasz_pietryka@wp.pl

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

Beata Dzieszyńska
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, pod nr tel. 602 317 460 
lub e-mailowym beata.dzieszynska@gmail.com

Marian Andruchów
pierwszy poniedziałek miesiąca, godz. 16.00–17.00, biblioteka przy ul. Brodowicza 1.

Ewelina Garbacka-Kalemba
po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, pod nr tel. 12 431 25 00  
(biuro Rady Dzielnicy II) lub e-mail: ewelinagarbacka@gmail.com

23 kwietnia
spacer po OSIEDLU OFICERSKIM, 

zbiórka o godzinie 11:00 przy rzeźbie pod Operą. 
Prowadzenie: Małgorzata Baczyńska. 

30 kwietnia
spacer po KLEPARZU, 

zbiórka o godzinie 11:00 pod Pomnikiem Grunwaldzkim. 
Prowadzenie: Piotr Kapusta.

14 maja
spacer po KAZIMIERZU, 

zbiórka o godzinie 11:00 pod Starą Synagogą. 
Prowadzenie: Paweł Stachowiec.

22 maja (niedziela!)
Nowy Cmentarz Żydowski,

zbiórka o godzinie 11:00 przed wejściem przy ul. Miodowej. 
Prowadzenie: Anna Jodłowiec- Dziedzic.

Serdecznie zapraszamy dzieci i dorosłych!
Udział w spacerach jest bezpłatny.

Spacery dla mieszkańców
W  sobotę, 9 kwietnia odbył 
się pierwszy z  zaplanowa-
nych przez Radę Dzielnicy  II 
spacerów dla naszych miesz-
kańców. Tematem był Cmen-
tarz Rakowicki, jego historia 
oraz znani ludzie spoczywa-
jący na tej krakowskiej nekro-
polii. Pomimo padającego 
deszczu zjawiła się spora gru-

pa osób, którzy przez trzy godziny wysłuchali ciekawych opowieści 
o  tym miejscu. Spacer prowadził pan Piotr Kapusta, pracownik Mu-
zeum Historycznego Miasta Krakowa, który jest również przewod-
nikiem po Krakowie. Mieszkańcy mogli zobaczyć nagrobki Lucjana 
Rydla, Oskara Kolberga, Jana Matejki oraz wiele innych. Na koniec 
pokazaliśmy uczestnikom odnowione nagrobki żołnierzy z  czasów 
I Wojny Światowej, na których renowację środki przeznaczyła Dziel-
nica Grzegórzki.

Paweł Stachowiec




