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Spokojnych, radosnych

Świąt Bożego Narodzenia

 przepełnionych radością i miłością,

spędzonych w gronie najbliższych,

przy dźwięku kolęd i blasku wigilijnej świecy 

oraz

wszelkiej pomyślności i spełnienia marzeń 

w nowym roku 2013

W Bazylice Franciszkanów prezento-
wana jest szopka krakowska wykonana przez 
zamieszkałą w naszej dzielnicy rodzinę Mar-
kowskich. Szopka w 2010 roku zdobyła pierw-
szą nagrodę w corocznym, organizowanym od 
1937 roku, Konkursie Szopek Krakowskich.

 Jej niezwykłość polega m.in. na tym, że 
jest to najwyższa szopka spośród ponad pię-
ciu tysięcy szopek zgłoszonych do konkursu  
w całych jego dziejach. Jednak, jak dowiaduje-
my się od autorów, jej wielkość nie była celem 
samym w sobie. Wynikła ona z chęci zrealizo-
wania w szopce skomplikowanego programu 
architektonicznego, sakralnego i historycznego. 
I tak można w niej znaleźć elementy wzorowa-
ne na każdym spośród 21 kościołów znajdują-
cych się w obrębie Plant. W szopce umieszczo-
no ponad sto ręcznie malowanych witraży (na 
dziesięciu z nich przedstawione są wizerunki 
wszystkich świętych, których groby znajdują 
się w Krakowie). Ponadto na umieszczonych  
w podcieniach Sukiennic obrazkach wyobra-
żone są najważniejsze wydarzenia historyczne 
Krakowa i Polski. 

Prace nad szopką trwały 3 lata i łącznie 
autorzy poświęcili jej ok. 10 000 godzin.

Senior rodziny - Edward Markowski - rów-
nież w bieżącym roku zgłosił do konkursu swoją 
szopkę (tym razem małą) i zdobył III nagrodę.

Ekspozycję w Bazylice Franciszkanów 
można oglądać od 2 grudnia br. do 2 lute-
go 2013 r. Wstęp wolny. Warto zaznaczyć, że 
to już druga prezentacja w bazylice. Podczas 
pierwszej szopkę obejrzało ponad 100 000 
osób.

KonKurs

szopeK KraKowsKich
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[mmk]Szopka ma ok. 5 m wysokości, jest to najwyższa szopka w dziejach konkursu
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Pierwsze posiedzenie XXIII sesji 
Rady Dzielnicy VI odbyło się w listopa-
dzie. Podjęto jedną uchwałę (UCHWA-
ŁA Nr XXIII/212/2012). W ramach 
zadań powierzonych na rok 2013  
w zakresie lokalnych wydarzeń kultu-
ralnych przyjęto zadania: Dni Brono-
wic – 13 550 zł i KK „Mydlniki” (pro-
jekty kulturalne) na kwotę 4 300 zł. 

XXIII
SESJA RADY
DZIELNICY VI

KRAKÓW MIASTEM SPORTU

Na drugim, grudniowym posie-
dzeniu podjęto uchwałę w sprawie re-
alizacji zadania powierzonego na rok 
2013 w zakresie budowy i przebudo-
wy ulic gminnych wraz z oświetleniem 
pn.: „Przebudowa ul. Racheli”. Na ten 
cel przeznaczono kwotę wysokości 
520 000 zł (UCHWAŁA Nr XXIII
/215/2012). Pozytywnie też zaopinio-
wano dwa zamierzenia inwestycyjne 
przy ul. Balickiej w Krakowie: budowa 
budynku mieszkalno-usługowego oraz 
pawilonu handlowego z wewnętrznym 
układem komunikacyjnym. (UCHWA-
ŁA Nr XXIII/213/2012 i UCHWA-
ŁA Nr XXIII/214/2012).

5 grudnia na Sesji Rady Miasta Krakowa  odbyło się pierwsze czytanie projek-
tu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Sportu w Krakowie na 
lata 2013-2015”. 

Rozmawiam z Bogdanem Smo-
kiem – radnym Miasta Krakowa, prze-
wodniczącym Rady i Zarządu Dzielnicy 
VI Bronowice, nauczycielem wychowa-
nia fizycznego, oligofrenopedagogiem. 
Trenerem Judo II klasy, wieloletnim 
sędzią związkowym Judo i byłym wi-
ceprezesem Okręgowego Związku Judo 
ds. organizacyjno-sportowych. Współ-
założycielem i wiceprezesem Mało-
polskiego Stowarzyszenia „Sprawni 
Razem” zajmującego się sportem, re-
kreacją i rehabilitacją osób niepełno-
sprawnych. Byłym członkiem Zarządu 
WKS Wawel Kraków. 

Jak wyglądały prace nad „Pro-
gramem Rozwoju Sportu”? 
Z inicjatywy Przewodniczącego Ko-
misji Sportu, Turystyki i Kultury 
Fizycznej Rady Miasta Krakowa –  
Tomasza Urynowicza powołany został 
„Zespół konsultacyjny”, którym mia-
łem przyjemność kierować, a którego 
zadaniem było opracowanie „Progra-
mu Rozwoju Sportu w Krakowie na 
lata 2013-2015”. W pracach „Zespołu 
konsultacyjnego” brali udział przed-
stawiciele Rady ds. Sportu przy Pre-
zydencie Miasta Krakowa, Akademii 
Wychowania Fizycznego w Krakowie, 
Politechniki Krakowskiej, Wydziału 
Sportu, Zarządu Infrastruktury Spor-
towej i Radni Miasta Krakowa.
Jednym słowem osoby o dużym do-

świadczeniu w zakresie zarządzania 
sportem.
Opracowując program oparliśmy się 
na trzech priorytetach wyznaczonych 
w „Strategii rozwoju sportu w Polsce 
do roku 2015”, to jest: popularyzacja 
sportu dla wszystkich, wzrost poziomu 
wyników sportowych i rozwój infra-
struktury sportowo-rekreacyjnej.

Wzięliśmy również pod uwagę cele 
zapisane w „Strategii Rozwoju Krako-
wa”: Kraków europejską metropolią 
o ważnych funkcjach nauki, kultury  
i sportu oraz drugi cel – tworzenie wa-
runków dla rozwoju sportu, kultury  
fizycznej i rekreacji.

Punktem wyjściowym w pracy 
Zespołu była analiza uwag i wniosków 
składanych przez środowiska sporto-
we, jak również przeprowadzenie ana-
lizy mocnych i słabych stron oraz szans 
i zagrożeń w sporcie krakowskim.

To dość obszerny dokument. 
Proszę streścić w kilku zdaniach 
najważniejsze zagadnienia wyni-
kające z tego programu dla śro-
dowiska sportowego.

Po pierwsze: wychowanie fizycz-
ne oraz rozwój sportu szkolnego dzieci 
i młodzieży traktowane są jako jeden 
z najważniejszych elementów właści-
wego i skutecznego upowszechniania 
kultury fizycznej. Dlatego kolejnym 
najważniejszym zadaniem dla Komisji 

Sportu będzie opracowanie z udzia-
łem nauczycieli wychowania fizyczne-
go, dyrektorów szkół, Krakowskiego 
Szkolnego Związku Sportowego oraz 
Wydziału Sportu i Edukacji systemo-
wych rozwiązań w zakresie szkolenia 
dzieci i młodzieży, a także szkolnego 
współzawodnictwa sportowego. Po-
nadto Miasto będzie stwarzać warunki 
dla rozwoju sieci szkół o charakterze 
ogólnokształcącym – sportowym na 
każdym poziomie nauczania.

Po drugie: „Aktywny Kraków” to 
zachęcanie rzeszy mieszkańców Kra-
kowa, bez względu na wiek i stopień 
sprawności fizycznej, do aktywnego 
spędzania czasu, poprzez organizację 
zajęć sportowych i rekreacyjnych mają-
cych na celu rozwój, doskonalenie oraz 
odnowę sprawności psychofizycznej.

Po trzecie: „Sportowy sukces  
i droga do mistrzostwa sportowego” to 
realizacja programów w zakresie szko-
lenia sportowego dzieci i młodzieży we 
współzawodnictwie sportowym orga-
nizowanym przez związki sportowe  
w dyscyplinach olimpijskich, paraolim-
pijskich i pozaolimpijskich.

Miasto w znaczący sposób ma 
wspierać finansowo programy szkole-
nia sportowego, organizację zawodów 
sportowych lub uczestnictwo w tych 
zawodach na szczeblu krajowym lub 
zagranicznym, zakup sprzętu sporto-
wego, korzystanie z obiektów sporto-
wych dla celów szkoleniowych, wyna-
grodzenia dla kadry szkoleniowej oraz 
fundować stypendia  sportowe dla wy-
bitnych zawodników.

Po czwarte i wydaje się najważ-
niejsze: to zapewnienie odpowiedniego 
poziomu stabilnego finansowania za-
łożeń zawartych w tym programie, ze 
środków budżetu Miasta oraz ze źródeł 
zewnętrznych.

Dlatego program ten zakłada nara-
stający udział wydatków przeznaczanych 
corocznie na ten cel tj. w 2013 roku na 
poziomie 0,2% całości wydatków bu-
dżetu Miasta, w 2014 roku na poziomie 
0,3% a w roku 2015 na poziomie 0,4% 
całości wydatków budżetu Miasta.

Nakłady na upowszechnianie 
sportu i rekreacji w ostatnich latach 
i Kraków na tle innych miast pre-
zentowały się następująco: 2009 r. 
– 8 867 283 zł; 2010 r. – 6 572 754 
zł; 2011 r. – 5 557 395 zł; 2012 r. 
 – 4 953 582 zł (plan wydatków po 
zmianach dokonanych w czerwcu 2012 
r.); 2013 r. – 3 837 000 zł (środki zapi-
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sane w projekcie budżetu na rok 2013).
Zestawienie pokazuje systematycz-
ny spadek nakładów na upowszech-
nianie sportu i rekreacji i stawia  
Kraków na końcu stawki takich miast 
jak: Poznań – 7 475 000 zł, Bydgoszcz 
– 7 330 000 zł, Łódź – 8 519 128 zł, 
Wrocław – 7 200 000 zł, Szczecin – 
11 704 370 zł.

Przyjęcie zaproponowanych w pro-
gramie założeń w zakresie finansowania 
sportu i rekreacji  pokazuje, że w roku 
2013 powinny zostać zabezpieczone 
środki w budżecie Miasta w wysokości 
7 000 000 zł!

Po piąte: w znaczący sposób 
podkreślona została rola Rad Dzielnic  
w realizacji programów lub imprez 
sportowo-rekreacyjnych prowadzo-
nych na terenie dzielnic przez szkoły, 
kluby sportowe i pozostałe organizacje 
pozarządowe. 

Czy w tym programie jest 
miejsce dla osób niepełnospraw-
nych?

Sport jest jeden, dlatego program 
ten dotyczy w równej mierze osób nie-
pełnosprawnych, a tym samym orga-
nizacji pozarządowych zajmujących 
się sportem i rekreacją osób niepełno-
sprawnych. 

I ostatnie pytanie, czy pod-
czas konsultacji społecznych 
wpłynęły jakieś uwagi do progra-
mu?

Tak. Swoje uwagi zgłosili: Pełno-
mocnik ds. Osób Niepełnosprawnych 
przy Prezydencie Miasta Krakowa, 
Krakowski Szkolny Związek Sportowy, 
Uczniowski Klub Żeglarski Horn, Yacht 
Klub Polski Kraków, Małopolski Zwią-
zek Kolarski, Wydział Rozwoju Miasta 
i Biuro Skarbnika Miasta.

Co prawda uwag nie było wiele, 
ale niektóre z nich okazały się cenne  
i zostaną wpisane do programu. Na 
podkreślenie zasługuje fakt, że Pro-
gram ten został pozytywnie zaopinio-
wany przez Radę ds. Sporu przy Prezy-
dencie Miasta Krakowa.

Korzystając z okazji pragnę po-
dziękować wszystkim członkom „Ze-
społu konsultacyjnego”, którzy poświę-
cili własny prywatny czas na pracę nad 
projektem „Programu Rozwoju Sportu 
w Krakowie na lata 2013-2015”. 

zmiany 
w Straży MiejSkiej

MARCIN DZIERŻAK
Radny Dzielnicy VI
napisz: marcin@dzierzak.pl

rozmawiała Ilona Stus

Janusz Wiaterek zrezygnował ze 
stanowiska Komendanta Straży Miej-
skiej w Krakowie. Decyzja ma związek 
z ostatnimi aferami wokół organizacji  
i nakładaniem na strażników norm wy-
stawianych mandatów, celem zwięk-

szenia wpływów do budżetu Miasta. 
Ostatnie podejrzenia o łapówkar-
stwo oraz pobicia mieszkańców przez 
strażników przeważyły nad decyzją  
o koniecznej reformie.

Z powodu zmniejszonych wpły-
wów do budżetu Miasta Krakowa, od 
początku roku w Straży Miejskiej ubyło 
70 etatów. Dotychczasowy komendant 
skupiał zasoby straży na interwencyj-
nym reagowaniu na zgłoszenia miesz-
kańców, czego efektem była niewystar-
czająca ilość patrolujących strażników 
w rejonach. Na cztery rejony w Dziel-
nicy VI Bronowice, tylko dwa są w peł-
ni obsadzone strażnikami. Na giełdzie 
nazwisk nowego szefa Straży Miejskiej 
padają osoby związane z Policją.

Rada Dzielnicy VI Bronowice 
przeznaczyła środki finansowe na do-
datkowe, piesze patrole Policji na tere-
nie naszej dzielnicy w 2013 roku.

remonty

DeDyKowane

MAŁGORZATA SROCZYŃSKA
Radna Dzielnicy VI
napisz: promocja.bronowice@gmail.com

10 października 2012 roku 
Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę  
w sprawie kierunków działania dla 
Prezydenta Miasta Krakowa dotyczą-
cych wykonywania na terenie Gminy 
Miejskiej Kraków remontów finanso-
wanych przez osoby prywatne. Ta idea 
daje możliwość sfinansowania remontu 
czy też wymiany infrastruktury miej-
skiej. Zgodnie z założeniami powołanej 
inicjatywy, w ramach programu mają 
być przeprowadzane remonty, między 
innymi chodników usytuowanych na 
drogach wewnętrznych alejek, fontann 
i innego rodzaju obiektów małej archi-
tektury, a ponadto wymiana lub usta-
wienie ławek oraz nasadzenia kwiet-
ników, drzew i krzewów. W zamian 
za współpracę przedsiębiorca zyska 

możliwość zamieszczenia reklamy lub  
tabliczki o określonej treści na wyre-
montowanym obiekcie. Oferta progra-
mu jest adresowana zarówno do osób 
prywatnych, które chciałyby wnieść 
swój wkład w rozwój Krakowa lub 
upamiętnić osobę bliską albo dane 
wydarzenie, jak i przedsiębiorców zaj-
mujących się remontami chodników, 
projektowaniem zieleni lub realizacją 
podobnych zadań. 

Zarząd Infrastruktury Komunal-
nej i Transportu w Krakowie będzie 
publikował na stronie internetowej 
(www.zikit.krakow.pl) listę zadań ja-
kie mogą być realizowane w ramach 
Programu Remontów Dedykowanych. 
Fundator będzie miał możliwość wy-
boru zadania z listy lub też wskazania 
własnej inicjatywy, która może zostać 
wykonana po konsultacjach z ZIKiT  
i podpisaniu stosownej umowy.
W przypadku inwestycji o niewielkich 
kwotach wystarczającym będzie zło-
żenie samego wniosku oraz wpłacenie 
określonej kwoty. 
Idea partycypacji osób prywatnych  
w budowie i utrzymaniu infrastruktury 
miejskiej ma długą tradycję w krajach 
angloamerykańskich. Nawiązując do 
tej tradycji, ZIKiT od dłuższego czasu 
przygotowywał się do wprowadzenia 
tego rodzaju rozwiązań, które na gruncie 
krajowym mają nowatorski charakter.
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Klub Seniora

- Kontynuacja

Rada Dzielnicy VI już w mie-
siącu lipcu podjęła uchwałę o prze-
znaczeniu środków finansowych na  
prowadzenie Klubu Seniora w 2013 r. 
Jednak realizator tego zadania (stowa-
rzyszenie) będzie wyłoniony dopiero  
w otwartym konkursie ofert. 

Do tego momentu seniorzy będą 
spotykać się dwa razy w tygodniu, we 
wtorki i piątki. Planujemy spotkania  
z ciekawymi ludźmi na tematy intere-
sujące seniorów.
Pierwsza propozycja to Spotkanie No-
woroczne 18 stycznia 2013 r., podczas 
którego wspólnie oglądniemy wspa-
niałe widowisko – Szopka Noworoczna 
(szczegóły będą dostępne na stronie in-
ternetowej www.dzielnica6.krakow.pl, 
w siedzibie Rady Dzielnicy VI, jak i na 
plakatach).

Wszystkich seniorów serdecznie 
zapraszam do udziału w planowanych 
spotkaniach w 2013 r.

ALICJA GACKIEWICZ
Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy VI
napisz: biuro.alicja@interia.pl

Mieszkańcy, nasi seniorzy, mają przyjazne miejsce do spędzania wolnego cza-
su. Klub zaczął tętnić życiem. Ma już swoich stałych bywalców i to cieszy. Ale 
mamy również zbliżający się koniec roku kalendarzowego i konieczność rozli-
czenia realizowanego zadania publicznego pn.: „Prowadzenie Klubu Seniora” 
przez Stowarzyszenie Pomocy Ludziom Starszym i Niepełnosprawnym im. Pa-
pieża Jana Pawła II w Krakowie.

naSza Sprawa
niebieSKa Karta – pomaga czy przeSzKadza?

Od października 2011 r. weszło w życie 
nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
13.09.2011 r. w sprawie procedury „Niebieskiej 
Karty" oraz wzorów formularzy „Niebieska Kar-
ta”, które daje podmiotom realizującym pro-
cedurę znaczne uprawnienia i bardzo dużą od-
powiedzialność. Kiedyś bywało tak, że osoba, 
która zgłosiła przemoc w rodzinie miała zakła-
daną „Niebieską Kartę" albo nie podejmowano 
działania za jej zgodą. Ogólnie niezbyt dbano  
o te sprawy, bagatelizowano je, zwłaszcza je-
śli chodziło o przemoc psychiczną. Bywało tak, 
że jeśli osoba doznająca przemocy została 
„zmiękczona” (czytaj: zastraszona ) przez swe-
go oprawcę i oświadczała, że chce by zaniecha-
no jakichkolwiek działań, zamykano „Niebieską 
Kartę”, wymagając tylko jej oświadczenia na 
piśmie. Koniec sprawy.

Nadal wiele osób zgłaszających się do 
Ośrodka Pomocy Społecznej czy na Policję, 
zgłaszając przemoc w rodzinie, myśli że jeśli 
po kilku dniach, gdy sprawca je przeprosi może 
wycofać sprawę i zamknąć procedurę. Jednak 

okazuje się, że to nie wystarczy, że nawet jeśli 
pisemnie prosi o zamknięcie „Niebieskiej Kar-
ty” nie powoduje to zakończenia procedury. 
Zdarzało się, że wiele osób żądało zakończenia 
działań przez MOPS, straszyło pracowników 
socjalnych swoimi adwokatami i sprawami  
w sądzie, a jednak my nadal podejmowaliśmy 
działania. Bezduszne? Nie. Nękanie? Nie, tylko 
odpowiedzialność.

Dlaczego tak to działa? Państwo powołu-
jąc takie prawo, wzięło na siebie odpowiedzial-
ność za ochronę swoich najsłabszych obywate-
li, mając świadomość działania mechanizmów 
przemocy. Pewna kobieta została pobita przez 
męża. Sąsiedzi wezwali Policję. Została spisana 
„Niebieska Karta” na tą okoliczność. Damski 
bokser został odstawiony na „dołek”, by prze-
myśleć czy na tym polega prawdziwy sport, 
natomiast pani złożyła zeznania przeciwko 
mężowi. Mąż wrócił do domu, z podkulonym 
ogonem, był najczulszym mężem – kupował 
kwiaty, przepraszał, prosił o wybaczenie (czy-
taj: wymusza na pani, by wycofała zeznania, 

stosując skuteczne metody wpływu: zastrasza-
nie, groźby – „jeśli nie wycofasz, to cię zabiję, 
rozwiodę się i zabiorę ci dzieci”, wywoływanie 
poczucia winy – „przez ciebie musiałem spędzić 
noc w komisariacie, to twoja wina, gdybyś mnie 
wtedy nie zdenerwowała”). Pani poszła na Po-
licję, wycofała zeznania – tak jak robiła to już 
kilkanaście razy wcześniej. Wróciła do domu, 
mąż nie był już taki czuły. Pani wie, że jutro… 
pojutrze...za tydzień... znowu czymś zawini.

Czy tak musi być? Osoba doznająca prze-
mocy jest tak zastraszona, że możemy być 
pewni, iż wycofa zeznania na Policji, przyjdzie 
do pracownika socjalnego prosząc, by nie 
przychodził, nie denerwował męża. Pracownik 
socjalny jednak nie może spełnić tych życzeń, 
musi podejmować dalsze działania zmierzające 
do udzielenia jej pomocy. Czasem przekonanie 
osoby doznającej przemocy, by  przyjęła pomoc 
trwa klika miesięcy, czasem dłużej. Zamknięte 
drzwi nie kończą sprawy zwłaszcza, jeśli za tymi 
drzwiami trwa spektakl pt.: Przemoc, cierpienie 
dzieci, samotność i niesamowite poczucie winy 
oraz bezradności. Czasem zamknięte drzwi to 
wołanie o pomoc, dlatego też my pracownicy 
socjalni wyznajemy zasadę: „jak nie drzwiami, 
to oknem”, byle skutecznie pomóc.

Spotkania w Klubie Seniora są też okazją do rozmów

υ υ
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Od urodzenia związany z Mydlnikami. 
Krzewiciel autentycznej kultury ludowej. 
Założyciel i wieloletni kierownik Kapeli 
Ludowej „Mydlniczanie” oraz zespołów 
folklorystycznych: Zespołu Pieśni i Tańca 
„Mydlniczanie”, zespołu „Mali Mydlni-

czanie” oraz Grupy Obrzędowej. Wraz z kapelą, wielokrot-
ny laureat licznych festiwali, przeglądów i konkursów ze-
społów folklorystycznych. Uczestnik dziesiątek koncertów  
w kraju i za granicą.
W latach 1971-2005 kierownik Klubu Kultury „Mydlniki”, 
którego był założycielem.
Wieloletni radny Dzielnicowej Rady Narodowej Kraków 
– Krowodrza. Wielokrotny członek struktur przedstawi-
cielskich. Działacz Akcji Katolickiej parafii Mydlnickiej. 
Odznaczony m.in. Złotą Odznaką za Zasługi dla Ziemi Kra-
kowskiej, Złotą Odznaką za Pracę Społeczną dla Miasta 
Krakowa, Złotym Krzyżem Zasługi i odznaczeniem „Hono-
ris Gratia”. Honorowy członek Bronowickiego Stowarzysze-
nia Przyjaciół Sztuk Wszelkich.

Poniżej prezentujemy sylwetki osób wyróżnionych przez Radę Dzielnicy VI medalem XX-lecia 
Dzielnic, związanych m.in. z działalnością Klubu Kultury „Mydlniki”, którzy na przestrzeni lat 

SylwetKi

Absolwent filologii polskiej. Literat, kry-
tyk, pedagog. Nauczyciel w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących Integracyjnych nr 3 
w Krakowie. Od ponad 6 lat kierownik 
Klubu Kultury „Mydlniki”. Inicjator wie-
lu projektów społeczno-kulturalnych na 

terenie Dzielnicy VI: m.in. Bronowickich Karnawałów Lite-
rackich, Festiwali Artystycznych Twórców i Grup Integracyj-
nych FATIGI. Gospodarz autorskiego cyklu wieczorów arty-
stycznych „Nagliskałki” w Dworku Białoprądnickim. Ma na 
swoim koncie wiele publikacji zarówno indywidualnych jak 
i zbiorowych, autor scenariuszy i audycji radiowych. Redak-
tor w magazynie kulturalnym „Dworzanin” oraz „Forum 
Myśli Wolnej”. Wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Twór-
czego Artystyczno-Literackiego oraz członek Związku Lite-
ratów Polskich i Bronowickiego Stowarzyszenia Przyjaciół 
Sztuk Wszelkich. Stały współpracownik „Gazety Bronowic-
kiej”, ściśle współpracujący z Radą i Zarządem Dzielnicy VI 
Bronowice. Odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi 
oraz medalem „Sic itur ad astra”. 

FRANCISZEK KLIMA

MAŁGORZATA JASTRZĘBSKA ALFRED RUSIN

HALINA PIANOWSKA

ZBIGNIEW ŻUREK

WŁADYSŁAW DWORZAK BARBARA ŁOSIOWSKA

MARIA OSADZIŃSKA

MARIAN SUŁKOWSKI

MACIEJ NAGLICKI

Założycielka i kierownik Chóru Schola Cantorum Mydlni-
censis, obchodzącego aktualnie 20-lecie.Strukturalnie włą-
czająca się w realizację projektów kulturalnych Rady Dziel-
nicy VI Bronowice.

Artysta-muzyk, pedagog. Wieloletni pracownik Klubu Kul-
tury „Mydlniki”. Realizatorka wielu projektów kulturalnych 
klubu: m.in. „Poranki z muzyką klasyczną”. Współrealiza-
torka projektów będących zadaniami Rady Dzielnicy VI 
Bronowice.

Choreograf, folklorysta. Wieloletni instruktor tańca ludo-
wego w Klubie Kultury „Mydlniki”. Jej działalność szcze-
gólnie przyczynia się do kultywowania tradycji kulturalnej 
dzielnicy. Współrealizatorka wielu zadań Rady Dzielnicy VI 
Bronowice.

Artysta-muzyk, pedagog. Wieloletni kierownik muzyczny 
Kapeli Ludowej „Mydlniczanie”. Instruktor nauki gry na in-
strumentach i współrealizator wielu zadań Rady Dzielnicy 
VI Bronowice.

Wieloletni Radny Dzielnicy VI oraz członek jej Zarządu. 
Swoim działaniem w istotny sposób przyczynił się do mo-
dernizacji i rozwoju Klubu Kultury „Mydlniki” m.in. ada-
ptacji obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Naukowiec i nauczyciel akademicki. Radny pierwszych ka-
dencji Rady Dzielnicy VI. Wielokrotnie włączający się w re-
alizację projektów społeczno-kulturalnych Rady Dzielnicy 
VI prowadzonych w Klubie Kultury „Mydlniki”.

Muzyk, jeden z najstarszych artystów Kapeli Ludowej 
„Mydlniczanie”. Współrealizator wielu zadań Rady Dzielni-
cy VI Bronowic.

Wieloletnia solistka Kapeli Ludowej „Mydlniczanie”, współ-
realizatorka wielu zadań Rady Dzielnicy VI.

Kolejne sylwetki w dalszych numerach

przyczynili się do rozwoju samorządności, krzewienia kultury i sztuki również poza granicami naszej Dzielnicy – w Polsce 
i na świecie.

υ
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MARCIN MIKULSKI
Specjalista od fortyfikacji

ZA RZEKĄ

Przy ul. Rydla kryje się przed 
wzrokiem mieszkańców dzielnicy mało 
znany, a ciekawy zabytek. To fort 7 „Za 
Rzeką”1 , znajdujący się na terenie by-
łej jednostki wojskowej, dziś w rękach 
Agencji Mienia Wojskowego. Zupełnie 
nie widać go z ulicy, a ponieważ nie jest 
udostępniony publiczności, wiele osób 
nie wie nawet o jego istnieniu.

Jego początki sięgają czasów może 
nie bardzo dawnych, ale bardzo odle-
głych od współczesnych realiów po-
litycznych i urbanistycznych. Kiedy  
w roku 1850 cesarz Franciszek Jó-
zef I zdecydował o budowie Twierdzy 
Kraków, Polski nie było na mapie po-
litycznej Europy, Kraków – świeżo 
włączony do monarchii Habsburgów – 
był małym, niespełna 50-tysięcznym, 
prowincjonalnym miasteczkiem na 
odległych, północnych kresach Austro-
-Węgier, a na polach w miejscu obec-
nej ul. Rydla i fortu szumiały zboża. 
Kraków był jednak dla Austro-Węgier 
cennym nabytkiem – nie gospodar-
czym, lecz strategicznym. Zbudowana 
tutaj twierdza miała blokować główny  
kierunek ewentualnego rosyjskiego 
ataku przeciw Austrii – z Warszawy 
w stronę Wiednia. Broniła zarazem 
tutejszego węzła komunikacyjnego  
z jedynym na przestrzeni wieluset ki-
lometrów mostem na Wiśle2, wówczas 
stanowiącej granicę między obydwoma 
mocarstwami. 

Początek obecnemu fortowi przy 
ul. Rydla dał kryzys polityczny, któ-
ry zapanował w stosunkach austriac-
ko-rosyjskich na tle wojny krymskiej. 
Austro-Węgry w formie ultymatywnej 
zażądały wówczas wycofania wojsk ro-
syjskich z tzw. księstw naddunajskich 
i możliwość wojny z Rosją stała się zu-
pełnie realna. Twierdza Kraków, której 
budowę rozpoczęto zaledwie cztery lata 
wcześniej, była nieukończona i niego-
towa do obrony, a tymczasem Kraków 
miał stać się miejscem koncentracji  
i podstawą wyjściową dla ewentualnego 

1 W starszej literaturze przedmiotu nazywany „Bronowice”, co 
jednak nie znajduje potwierdzenia w materiale archiwalnym. 
2 Tzw. Most Podgórski, oficjalnie zwany mostem Franciszka 
Józefa I, budowany od roku 1844 z inicjatywy Senatu Wolnego 
Miasta i otwarty w grudniu 1850 r. Był zlokalizowany w ciągu 
dzisiejszych ulic Mostowej i Brodzińskiego, tam gdzie obecnie 
znajduje się kładka ojca Bernatka. Istniał do roku 1925.

natarcia austriackiej 3 Armii. Nieukoń-
czona, częściowo wykorzystująca prowi-
zorycznie starsze fortyfikacje twierdza 
nie mogła jej pomieścić ani też zapewnić 
jej dostatecznej osłony. Potrzebne były 
– i to jak najszybciej – nowe, znacznie 
obszerniejsze umocnienia. Presja czasu 
spowodowała, że sięgnięto po umocnie-
nia polowe, rezygnując z realizacji już 
gotowego projektu Dyrektora Inżynie-
rii krakowskiej twierdzy płk. inż. Cor-
neliusa von Wurmba, przewidującego 
budowę wokół miasta pierścienia sta-
łych fortów reditowych. Zamiast nich, 
w miejscach przewidzianych pierwot-
nie dla fortów, sypano ziemne szańce 
o charakterystycznym sześciobocznym 
narysie, określane symbolem FS (niem. 
Feuerschanze lub Feldschanze). Były to 
dzieła standardowe, wznoszone według 
jednego wzorca, co pozwalało skró-
cić do minimum czas budowy. Łącznie 
pierścień umocnień wokół Krakowa 
tworzyło wówczas 29 takich obiektów, 
uzupełnianych przez dwie baterie dla 
artylerii oraz cztery rozpoczęte wcze-
śniej i nieukończone forty stałe. 

Szaniec FS 7 założono w północno 
– wschodniej części gruntów gminy3  
Bronowice Małe, na północ od drogi 
z Łobzowa do Bronowic (obecnej ul. 
Bronowickiej). Od północy sąsiado-
wał z linią kolei śląskiej, od wschodu 
– z granicą sąsiedniej gminy Łobzów 
(pokrywała się z obecną ul. Rydla). 
Był obiektem niewielkim – typowym 
krakowskim szańcem polowym okre-
su wojny krymskiej, o sześciobocznym 
narysie (z włamaną do środka szyją, tj. 
bokiem od strony zapola, czyli wnętrza 
twierdzy). Istniał zaledwie cztery lata 
– po zakończeniu wojny krymskiej puł-
kownik Wurmb, szef krakowskiej Ge-
niedirektion, podjął na nowo realizację 
swego planu otoczenia Krakowa wień-
cem fortów stałych. Przebudowie miał 
podlegać co drugi szaniec, ale dokonu-
jący się w latach 60. XIX w. gwałtowny 
postęp w dziedzinie artylerii sprawił, 
iż plan Wurmba nigdy nie został zreali-
zowany. Zbudowano jedynie dwa forty 
– pierwszym był bohater niniejszego 
artykułu, drugi to nieistniejący już fort 
9 „Krowodrza”4; kolejny obiekt, rów-
nież nieistniejący fort 15 „Pszorna”, 
budowano już według innego projek-
tu i w ramach innego planu ogólnego 
rozbudowy twierdzy. Budowa fortu 7 

3 Ówczesne gminy były tzw. gminami jednowsiowymi.
4 Został zburzony w latach 50. XX w., a w jego miejscu za-
łożono Park Wyspiańskiego. Na jego terenie zachowały się 
pewne relikty fortu.

trwała wyjątkowo długo, objęła lata 
1857 – 1868; było to prawdopodob-
nie spowodowane brakami finansowy-
mi – w tym czasie realizowano przede 
wszystkim linię fortyfikacji złożonych 
z ciągłego obwałowania oraz flankują-
cych je fortów na linii dzisiejszych Alej 
Trzech Wieszczów – ul. Montelupich – 
ul. Wita Stwosza – al. Powstania War-
szawskiego, i to one były finansowane 
w pierwszej kolejności. 

W wyniku „przebudowy” szaniec 
FS 7 został całkowicie zlikwidowany, 
a w jego miejscu powstał zupełnie 
nowy, dużo większy obiekt. Otrzymał 
nazwę „Za rzeką” – prawdopodobnie 
błędnie przeniesiono nań nazwę niw 
położonych po przeciwnej, południo-
wej stronie Młynówki Królewskiej.  
O ile szaniec był dziełem całkowicie 
ziemnym, w postaci sześcioboku wa-
łów otoczonych fosą, nowo powstały 
fort stały odznaczał się dużym udzia-
łem elementów murowanych, wyko-
nywanych z cegły; detal architekto-
niczny jak portale bram, obramienia 
części okien, schody itp. wykonano  
z piaskowca. Był to tzw. fort reditowy, 
skonstruowany według zasad systemu 
poligonalnego i tzw. reguły uporczywej 
obrony: wszystkie jego przejścia posia-
dały wręby do barykadowania, za po-
mocą których każdą jego część można 
było oddzielić barykadami z drewnia-
nych belek i worków z piaskiem i bronić 
się w niej nawet mimo upadku innych 
części fortu. 

Założenie fortu składało się z wie-
loboku ziemnych wałów o narysie zbli-
żonym do pięciokąta foremnego, lecz 
znów z włamaną do wewnątrz szyją, 
otoczonych głęboką, suchą fosą. Jej sto-
ki (tj. stok wału i tzw. przeciwstok, czyli 
skarpę od strony nieprzyjaciela) ujęto 
w potężne, pionowe, ceglane mury opo-
rowe. Poszczególne odcinki fosy były 
przestrzeliwane ogniem wzdłużnym 
z armat, których stanowiska ulokowa-
no w kaponierach – specjalnych bu-
dynkach – schronach,  umieszczonych 
na dnie fosy i skomunikowanych z wnę-
trzem fortu podziemnymi tunelami – 
poternami. W załamaniu wału szyjo-
wego umieszczono potężną kaponierę 
szyjową, flankującą szyjowe odcinki 
fosy i mieszczącą bramę wjazdową do 
fortu. Ceglane mury oporowe ujmują 
wał również od strony wnętrza fortu; 
uformowano w nich długie pochylnie 
(rampy), umożliwiające wtaczanie nań 
dział. Ich stanowiska (działobitnie) 



9

osłonięto od czoła grubym, ziemnym 
przedpiersiem i rozdzielono poprzecz-
nicami – nasypami ustawionymi po-
przecznie do linii wału, osłaniającymi 
działobitnie przed ogniem z boku oraz 
falą uderzeniową i odłamkami poci-
sków wybuchających w pobliżu. W cen-
tralnej części fortu zbudowano duży, 
kolisto – podkowiasty w rzucie, parte-
rowy budynek – tzw. reditę: element, 
od którego pochodzi nazwa typologicz-
na fortu (od francuskiego słowa réduit, 
oznaczającego „szaniec ukryty”). Była 
czymś w rodzaju „fortu w forcie” – sta-
nowiła ona jego śródszaniec: można 
było jej bronić nawet w razie zniszczenia 
kaponier i opanowania przez przeciwni-
ka fosy i wału. Jednocześnie stanowiła 
też część mieszkalną dla załogi. Postęp 
w dziedzinie artylerii wymusił zastoso-
wanie redity parterowej – nie osłonięte 
wałami ściany dwu-trzykondygnacyj-
nych redit budowanych we wcześniej-
szych fortach były już zbyt łatwe do 
zniszczenia, by można było ryzykować 
wystawianie ich na ostrzał. Oznaczało 
to jednak zmniejszenie kubatury redity 
i wymusiło na projektantach dodanie 
schronu – podwalni pod czołowym od-
cinkiem wału, mieszczącego pozostałe 
izby mieszkalne żołnierzy. Na stropie 
redity również usypano ziemny wał – 
przedpiersie dla dział i piechoty. 

Fort nie był poważniej moderni-
zowany, choć niedługo po ukończeniu 
stał się przestarzały wskutek szybkiego 
rozwoju artylerii. Po rozpoczęciu w la-
tach 70-80. XIX w. budowy zewnętrz-
nego pierścienia umocnień twierdzy 
fort 7 zaliczono do tzw. rdzenia, czyli 
wewnętrznej, pomocniczej linii obrony.  
W roku 1887 zmieniono układ po-
przecznic na wale i zaopatrzono nie-
które z nich w niewielkie schrony ze 
stropami na łukowej blasze falistej, 
stanowiącej wówczas nowość w bu-
downictwie obronnym. W roku 1909,  
w ramach podjętej wówczas przebu-
dowy rdzenia związanej z likwidacją 
umocnień na linii dzisiejszych Alej 
Trzech Wieszczów w narożniku lewego 
barku i szyi fortu wzniesiono betono-
wy tradytor (schron bojowy dla armat, 
przeznaczony do bocznego ognia, ale 
niewidoczny dla nieprzyjaciela – ukry-
ty przed jego obserwacją. Otwarcie 
przezeń ognia powinno stanowić za-
skoczenie i stwarzać śmiertelne za-
grożenie dla wroga usiłującego przejść 
między fortami, czyli sforsować mię-
dzypole. Stąd nazwa – traditor to po 

łacinie zdrajca). Przeznaczony był dla 
dwóch 9 cm armat M. 4, ostrzeliwują-
cy międzypole w kierunku bramy bro-
nowickiej (na obecnym skrzyżowaniu 
ul. Bronowickiej-Podchorążych z ul. 
Rydla i Piastowską) oraz sąsiednich 
fortów N6 „Rudawa” i N5 „Kawiory”; 
donośność armat pozwalała sięgnąć  
aż po podnóże fortu 2 „Kościuszko”.

Fort nigdy nie brał udziału w wal-
kach. Po I wojnie światowej definityw-
nie utracił wartość bojową, ale aż do 
początku XXI stulecia pozostawał nie-
przerwanie w rękach wojska jako obiekt 
magazynowy. We wrześniu – paździer-
niku 1939 r. mieścił być może obóz  
jeniecki lub przejściowy. Obecnie jest 
cennym zabytkiem sztuki fortyfikacyj-
nej, dokumentującym ważny moment 
jej przemian – schyłek systemu poligo-
nalnego, do którego przynależy, i po-
czątki systemu fortowego ześrodkowa-
nego, którego jest zapowiedzią. Wartość 
zabytkową fortu podnosi dodatkowo 
fakt zachowania się w nim stosunkowo 
dużej ilości oryginalnego wyposażenia,  
w tym np. oryginalnej stolarki drew-
nianej z czasów austriackich, co więcej 
– wciąż noszącej dobrze zachowane, 
pierwotne, czarno-żółte barwy armii 
monarchii habsburskiej. Zachowany 
wewnątrz redity most wysuwany na rol-
kach czy też drzwi przesuwne z blachy 
falistej w tradytorze należą już do uni-
katów w skali całej twierdzy.

W Krakowie istniało w sumie sie-
dem stałych (III, V, 7, 9, 12, 15, 17) for-
tów reditowych; do naszych czasów do-
trwały tylko trzy (III, 7, 12), przy czym 
fort III „Kleparz” wchodził od początku 
w skład innego założenia obronnego i był 
dużo silniej rozbudowany, jako element 
ciągłego obwałowania, a półbliźniaczy 
fort 12 „Luneta Warszawska” reprezen-
tuje starszą wersję z wysoką reditą. Oba 
te forty znajdują się w rękach prywat-
nych, podczas gdy fort 7 wciąż pozostaje 
własnością państwową, co potencjalnie 
umożliwia uczynienie zeń obiektu ogól-
nodostępnego, służącego celom wypo-
czynku, rekreacji, sportu itp. Predesty-
nuje go do tego celu zarówno lokalizacja 
w okolicy pozbawionej zwartych terenów 
zieleni publicznej, jak i wartość przyrod-
nicza terenu – obecnie otoczenie fortu, 
stanowiące opuszczony przez wojsko 
kompleks magazynowy, porośnięte jest 
kilkudziesięcioletnim starodrzewem, 
stanowiącym jedyny w okolicy kompleks 
zieleni wysokiej o potencjale umożliwia-
jącym stworzenie zeń parku. 

Świąteczny

KąciK RozmaitoŚci

● kilogram buraków ćwikłowych ● mały korzeń 
chrzanu ● łyżka nasion kminku ● kieliszek 
czerwonego, wytrawnego wina ● pół szklanki 
octu winnego ● łyżka cukru ● sól 

■ Umyte i podgotowane buraki upiec  
w piekarniku ■ Przestudzić, obrać i pokroić  
w plasterki ■ Utarty chrzan oraz nasiona kminku 
sparzyć ■ Układać w słoju na przemian plasterki 
buraków i chrzan, posypując kminkiem, solą  
i cukrem ■ Zalać octem wymieszanym z winem 
i zostawić na 2-3 dni w chłodnym miejscu  
■ Podawać do wędlin i mięs na zimno

Buraczki
z chrzanem

kilka
Praktycznych Rad

historia baniek
choinkowych

Jeśli przesoliłaś zupę lub sos

Dodaj obrany i pokrojony ziemniak. Gotuj 10 
minut na małym ogniu, a potem wyjmij.
Galaretka, którą zalałaś rybę nie zastyGa

Zlej ją do rondelka, dodaj trochę rozpuszczonej 
w niewielkiej ilości wody żelatyny, wymieszaj  
i ponownie zalej potrawę. 
Jeśli ziemniaki „w mundurkach” pękaJą podczas 
Gotowania

Dodaj do nich odrobinę soli, dzięki temu łupina 
bulwy nie pęknie podczas gotowania.
co zrobić, aby ciasto było puszyste i nie opadło

Sekretem udanego ciasta jest stopniowe do-
dawanie mąki przez bardzo gęste sitko. Mąka 
wsypywana bezpośrednio z naczynia jest zbita 
i często powstają grudki. 
co zrobić, by ciasto na pieroGi było udane

Do ciasta nie dodawaj białek, tylko same żółt-
ka. Białko sprawia, że ciasto jest twarde i mało 
sprężyste.

Jedni na choince wieszają bombki inni 
bańki. W Krakowie choinkę zdobią te ostanie. 
Jak głosi legenda pierwsze bańki zostały wy-
konane w Niemczech przez Hansa Greinera, 
którego nie stać było na typowe wówczas de-
koracje jak orzechy, jabłka czy cukierki. Do 
udekorowania choinki stworzył więc szklane 
wydmuszki. Początki produkcji baniek to rok 
1847. Ich prawdziwym zagłębiem była Norym-
berga. W Polsce pojawiły się w XIX w. i były 
wykonywane ze szkła dmuchanego. Powsta-
wały więc podobnie jak bańki mydlane, zatem 
nazwa „bańka” może ma uzasadnienie. Po-
czątkowo imitowały owoce i orzechy. Z czasem 
wzornictwo wzbogacało się. Powstawały bańki  
w kształcie przedmiotów użytku codziennego: 
bucików, parasolek, instrumentów muzycz-
nych czy też postaci zwierzątek. Warto wspo-
mnieć, że Polska to potentat w produkcji ręcz-
nie robionych bombek. Niemal cała produkcja 
trafia na eksport, głównie do USA, ale także do 
Japonii, Kanady, Wielkiej Brytanii, Skandyna-
wii, Australii, Nowej Zelandii i RPA.

υ υ
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Zmodernizowanie jednostki Po-
licji znajdującej się na terenie Dzielnicy 
V, a co za tym idzie podniesienie stan-
dardów obsługi obywateli, jest odpo-
wiedzią na zapotrzebowanie zarówno 
mieszkańców, turystów odwiedzających 
ten region, jak i samych funkcjonariu-
szy i pracowników Policji. Stworzone 
obecnie warunki w budynku, przy ul. 
Królewskiej 4, wpłyną bezpośrednio na 
podniesienie poziomu obsługi obywa-
teli oraz polepszenie warunków pracy 
samych funkcjonariuszy.

koMiSariat Policji iV w krakowie

Doczekał Się reMontu

W grudniu br., dzięki dużemu wsparciu jakie udało się pozyskać od Rad Dzielnic 
V, VI i VII, został zakończony remont siedziby głównej Komisariatu Policji IV  
w Krakowie przy ul. Królewskiej 4. 

Remont wymienionego obiektu 
przeprowadzony został m.in. ze środ-
ków budżetowych poszczególnych Rad 
Dzielnic pozyskanych w ramach zadań 
priorytetowych związanych z bezpie-
czeństwem publicznym.

Poprawa standardu infrastruktu-
ry objęła m.in. położenie nowej elewa-
cji zewnętrznej do wysokości ok. 2 m,  
wymianę drzwi wejściowych do budyn-
ku, remont wszystkich pomieszczeń 
biurowych zajmowanych przez funk-
cjonariuszy oraz pracowników, a także 

sanitariatów i pomieszczeń socjalnych. 
Prace wewnątrz budynku polegały na 
odmalowaniu ścian i stolarki okiennej, 
wymianie starego linoleum i ułożeniu 
w jego miejsce płytek ceramicznych, 
wymianie lamp oświetleniowych. Po-
nadto wymienione zostały urządzenia 
sanitarne oraz uzupełniono wyposaże-
nie dyżurki o niezbędne umeblowanie 
pozwalające na sprawniejszą pracę sta-
nowiska Zespołu Dyżurnych.

Komendant Komisariatu IV  
w Krakowie mł. insp. Piotr Morajko 
wraz z całym zespołem funkcjonariuszy 
i pracowników wyraża duże podzięko-
wanie za znaczny wkład Rad Dzielnic V, 
VI i VII, który pozwolił na rozpoczęcie 
remontu. Jednocześnie podkreśla, że 
„w tych gospodarsko ciężkich czasach”, 
dzięki okazywanej corocznie pomocy  
z Rad Dzielnic znacznie łatwiej jest re-
alizować ustawowe obowiązki. Jedno-
cześnie podkreśla bardzo dobrą współ-
pracę na linii Komisariat Policji – Rady 
Dzielnic na rzecz poprawy bezpieczeń-
stwa mieszkańców i turystów, która 
przejawia się na co dzień w ramach pro-
wadzonych wspólnych przedsięwzięć.

Na koniec Komendant Piotr Mo-
rajko przypomina, iż Komisariat IV 
w Krakowie na co dzień boryka się  
z trudnościami lokalowymi. Komisa-
riat Policji IV w Krakowie posiada dwie 
siedziby – główną przy ul. Królewskiej 
4, a także pomocniczą przy ul. Radzi-
kowskiego 29. Siedziba pomocnicza 
mieści się na os. Azory (terytorialnie te-
ren podlega Komisariatowi Policji III),  
w której pracują funkcjonariusze Wy-
działu Prewencji, m. in. dzielnicowi. 
Trudności wynikające z położenia obiek-
tu nie tylko przekładają się pracę jednost-
ki, ale również na bezpośredni kontakt 
mieszkańców poszczególnych dzielnic  
z policjantami prewencji. Budynek przy 
ul. Radzikowskiego 29 również wyma-
ga przeprowadzenia kilku niezbędnych 
prac remontowych, zwłaszcza sani-
tariatów, których stan śmiało można 
określić jako opłakany.

Mł. insp. Piotr Morajko ma na-
dzieje, iż dalsza współpraca z Radami 
Dzielnic przyczyni się do poprawy sta-
nu infrastruktury również i drugiego 
obiektu co pozwoli funkcjonariuszom 
na normalną pracę, a mieszkańcom  
i interesantom na przyjęcie ich w wa-
runkach odpowiadających obecnym 
standardom, jakie powinny spełniać 
Urzędy Publiczne.
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Wejście do komisariatu przed remontem

Biuro komisariatu przed remontem

Wymieniono lampy i odmalowano ściany Wnętrze komisariatu po remoncie

Biuro komisariatu po remoncie
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Niesienie pomocy osobom w potrzebie to cel bardzo szlachetny 

υ υ

SZLACHETNA PACZKA
OD SZLACHETNEJ PACZKI
W piątek 7 grudnia 2012 roku hall Zespołu Szkół Ogólnokształcących numer 8 
w Krakowie przedstawiał sobą widok niezwykły. Po lewej stronie eksponaty 
prac wykonanych przez  uczniów w ramach „Święta Sztuki”, po prawej mister-
na, pełna symboliki, dekoracja nawiązująca do zimy i zbliżających się Świąt 
Bożego Narodzenia. Jednak największą uwagę przykuwał stos dwudziestu bo-
gato udekorowanych paczek stanowiący centralny element tej niecodziennej 
scenerii.

JAK ZOSTAĆ PACZKĄ DLA PACZKI

Paczki te są świątecznym darem 
dla wytypowanej rodziny mieszkają-
cej na naszym osiedlu – mówi pani 
Monika Róg, na co dzień bibliotekar-
ka i opiekunka Samorządu Uczniow-
skiego. Wspólnie z młodzieżą z naszej 
szkoły postanowiliśmy włączyć się  
w ogólnopolską akcję „Szlachetna 
Paczka”. To zadziwiające, że na nasz 
apel odpowiedzieli zarówno uczniowie 
jak i absolwenci. Wielką pomoc okaza-
ły nam również pracownice personelu 
administracyjnego szkoły. Wytypowa-
liśmy najpierw rodzinę, której byliśmy  
w stanie pomóc. Nie było to łatwe, bo 
ludzi w potrzebie na naszym osiedlu 
jest bardzo wielu, a my organizowali-
śmy taką akcję po raz pierwszy. Później 
Barbara Róg i Katarzyna Wetula, uczen-

nice klasy III gimnazjum, w ramach 
pracy Samorządu Szkolnego, zajęły się 
propagowaniem akcji wśród uczniów  
i nauczycieli. W naszych działaniach 
wykorzystaliśmy także Facebook jako 
medium komunikacyjne. Zebraliśmy 
pieniądze i materialne dary, kierując się 
potrzebami wytypowanej rodziny. Jako 
prezent świąteczny kupiliśmy więżę  
Hi-Fi. Członkowie rodziny dosłownie 
oniemieli z zachwytu, kiedy otrzymali 
nie jedną, a dwadzieścia pięknie ozdo-
bionych paczek – kontynuuje wzruszo-
na pani Monika

GRAMY W JEDNEJ ORKIESTRZE

Tradycja organizowania akcji cha-
rytatywnych ma bardzo bogatą historię 
w naszym kraju. Do idei wolontariatu 
powrócono szczególnie po roku 1989. 
Wtedy to narodziło się wiele inicjatyw, 
kierowanych przez tak znamienite po-
stacie jak Jacek Kuroń, parlamentarzy-
sta i Wisława Szymborska, polska no-

blistka w dziedzinie literatury. Do dziś 
wielką popularnością cieszy „Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy”, corocz-
nie niestrudzenie organizowana przez 
Jerzego Owsiaka i jego młodych ako-
litów. Od 2001 r. konkurować zaczęła  
z nimi „Świąteczna Paczka”, realizowa-
na przez Stowarzyszenie Wiosna pod 
kierunkiem księdza Jacka Stryczka, 
ogólnopolska akcja niesienia świątecz-
nej pomocy osobom najuboższym, któ-
rych potrzeby rozpoznawane są przez 
wybranych wolontariuszy. Inicjatywa 
ta staje się w ostatnich latach coraz bar-
dziej popularna. Włączyli się w nią mię-
dzy innymi Prezydent Polski, Bronisław 
Komorowski wraz z małżonką oraz cele-
bryci, tacy jak Grzegorz Turnau, siostry 
Radwańskie, Jerzy Dudek czy słynne 
polskie trio z Borussi Dortmund. Wzo-
rem krajów zachodnich bezpośrednie, 
w założeniu bezinteresowne, wsparcie 
okazywane bliźniemu staje się w Polsce 
modne, szczególnie jeśli towarzyszy mu 
zainteresowanie mass mediów.

WIELU PACZEK NA ŚWIĘTA

Niesienie pomocy osobom w po-
trzebie to cel bardzo szlachetny. Jego 
realizacja jest szczególnie ważna w okre-
sie przedświątecznym, który zgodnie  
z tradycją chrześcijańską powinien być 
czasem radości i poczucia wspólnoty. 
Wszelkie akcje charytatywne uwraż-
liwiają nas na nieszczęście drugiego 
człowieka. Pozwalają też budować wię-
zi społeczne, które są niezwykle ważne, 
zwłaszcza w czasach kryzysu. Według 
badań statystycznych w roku 2012 ak-
cją „Szlachetna Paczka” objęto w Polsce 
trzynaście tysięcy rodzin, w tym tysiąc 
pięćset w samym Krakowie. Wszystko 
wskazuje na to, że w przyszłym roku 
liczby te wzrosną. Perspektywy te są 
dość ponure, ale przed nami czas szcze-
gólny. Z okazji zbliżających się Świąt 
Bożego Narodzenia i nadchodzącego 
Nowego Roku dyrekcja, kadra dydak-
tyczna, personel administracyjny oraz 
uczniowie ZSO nr 8 w Krakowie pragną 
złożyć czytelnikom „Gazety Bronowic-
kiej” serdeczne życzenia znalezienia 
wielu szlachetnych paczek, zarówno 
tych pod choinką, jak i tych rozumia-
nych w bardziej społecznym tego słowa 
znaczeniu.

MAREK KUCHARSKI
Nauczyciel ZSO nr 8

Informacje na temat wspomnianego na wstę-
pie „Święta Sztuki” dostępne są na stronie 
internetowej szkoły.
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PIERWSZY
OBÓZ NASZEGO DZIECKA 
pytania i odpowiedzi

JOANNA JEŻAK
Centrum Rozwoju Dziecka
i Rodzica PESTKA

Jak stwierdzić, że nasze dziecko 
dojrzało do samodzielnego wy-
jazdu na obóz?
Najpierw należy się zastanowić, komu 
bardziej zależy na wyjeździe, nam czy 
dziecku. Jeśli  namawiamy je, a ono się 
waha, to odpowiedź jest oczywista. Je-
śli dziecko chce jechać, a nawet samo 
jest inicjatorem wyjazdu, z dużą dozą 
pewności możemy stwierdzić, że jest 
na to gotowe.
Podjęcie decyzji o wysłaniu dziecka na 
obóz mogą nam ułatwić wcześniejsze 
doświadczenia (czy dziecko bez proble-
mu zostaje na noc u cioci, babci, przy-
jaciółki). Warto też zwrócić uwagę na 
samodzielność dziecka (czy umie się po-
sługiwać pieniędzmi, posmarować ka-
napkę masłem, czy umie się samo umyć, 
zadbać o swoje rzeczy itp.). Wyobraźmy 
sobie malucha, któremu rodzice zawsze 
pomagają przy myciu, a tu nagle musi 
radzić sobie samo, nie zapomnieć o pi-
żamie, wyregulować wodę itp.).

Czy wysłać dziecko na obóz razem 
z przyjaciółką/przyjacielem?
Najbezpieczniejszy dla dziecka jest 

wyjazd z grupą koleżanek i kolegów, 
i jeszcze najlepiej z wychowawcą, które-
go dziecko zna i lubi (np. zielona szkoła, 
obóz z jakiejś sekcji sportowej lub koła 
zainteresowań). Jeśli nie jest to moż-
liwe, to zapewnijmy dziecku przynaj-
mniej towarzystwo koleżanki/kolegi, 
pewniej będzie się wtedy czuło. Nie-
mniej jednak jest to też pewne zagroże-
nie, o którym trzeba wiedzieć. Często 
dzieje się tak, że najlepsza przyjaciółka 
w nowym środowisku znajduje sobie 
kolejną najlepszą przyjaciółkę. Warto 
zastanowić się, z jaką koleżanką/kole-
gą wysyłamy dziecko oraz zachęcić je 
do otwierania się także na inne dzieci. 
Dobrą inicjatywą jest spotkanie przed-
obozowe, aby dzieci mogły się wcześniej 
poznać. Kiedy przychodzi do rozstania 
z rodzicem, dziecko znajduje się wśród 
osób, które choć trochę zna.

Jeśli już podjęliśmy decyzję o wy-
jeździe, to o czym warto pamię-
tać?
1. Spakujmy dziecko tak, aby widziało 
gdzie co ma. Najlepiej, abyśmy razem 
ustalili, co będzie mu potrzebne i aby 
dziecko samo sobie wszystko ułożyło. 
To przecież ono wyjeżdża i ono będzie  
z zawartości torby korzystało.
2. Opowiedzmy dziecku, jak wy-
gląda schemat dnia, czego może się  

spodziewać, na co ma zwrócić uwagę.
3. Jeśli dziecko martwi się, że będzie 
tęskniło, nie zaprzeczajmy jego uczu-
ciom. Ma prawo tęsknić, my też będzie-
my. I jest to całkiem normalne i natu-
ralne uczucie.
4. Możemy wymyślić kilka sposobów 
na radzenie sobie ze smutkiem i tęsk-
notą (zabranie ulubionej przytulanki, 
zdjęcia, książki, muzyki).
5. Powiedzmy dziecku, jakie są zasady 
dotyczące dzwonienia do rodziców (na 
niektórych obozach dzieci mogą mieć 
cały czas telefon przy sobie, na innych 
tylko w określonych godzinach lub  
w ogóle).

Dziecko wyjechało i co dalej?
Jeśli dziecko do nas nie dzwoni, nie 
wydzwaniajmy do niego co chwila. Je-
śli będzie nas potrzebowało, to samo 
zadzwoni! Możemy mu przerwać fajną 
zabawę albo trafić na trudniejszy mo-
ment i dziecko niepotrzebnie się roz-
klei.

Co zrobić, kiedy dziecko dzwoni 
z płaczem, że jest źle i chce wra-
cać?
Po pierwsze, starajmy się rozmawiać 
empatycznie, zrozumieć jego uczu-
cia. Można powiedzieć: „Rozumiem, 
że jest Ci smutno i myślisz o powrocie 
do domu”. Kiedy dziecko uspokoi się, 
można razem z nim zastanowić się, co 
zrobić, aby pozostały czas na obozie był 
dla niego przyjemniejszy.
I na koniec moje osobiste doświadcze-
nie. Pierwszego dnia obozu synek za-
dzwonił bardzo radosny, oznajmiając, 
że jest super. Później przez kilka dni 
była cisza. Wszystko wskazywało na to, 
że świetnie się bawił. Piątego dnia do-
padł go kryzys, najwyraźniej zadzwo-
nił po to, żeby wyżalić się przez telefon. 
Twierdził, że jest beznadziejnie (powta-
rzał to przez trzy minuty, ja cierpliwie 
słuchałam, a on po chwili radosnym 
głosem oznajmił, że musi kończyć, bo 
właśnie idzie grać w tenisa). Z wyjazdu 
wrócił bardzo zadowolony. Pamiętajmy, 
że dzieci często dzwonią do nas właśnie 
wtedy, kiedy są smutne, a naszym za-
daniem jest tego smutku wysłuchać  
i wesprzeć dziecko w tym trudnym dla 
niego momencie. 

Autorka artykułu od lat współpracuje z Bullerbyn 
– Fundacją na Rzecz Wspólnoty Dzieci i Rodziców,  
organizatorem pierwszych samodzielnych wyjazdów 
dzieci na obozy letnie i zimowe.

Ferie powinny być czasem zabawy i odpoczynku


