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XXXIV
SESJA RADY
DZIELNICY VI
XXXIV Sesja Rady Dzielnicy 
VI odbyła się 17 października br. Radni 
podjęli następujące uchwały:
Uchwała Nr XXXIV/293/2013
W sprawie projektu przebudowy  
ul. Racheli w Krakowie. Radni pozy-
tywnie zaopiniowali projekt „Przebu-
dowy ul. Racheli w obrębie istniejącego 
pasa drogowego, działka nr 45/20 obr. 
2 Krowodrza w Krakowie”.
Uchwała Nr XXXIV/294/2013
W sprawie zmiany na liście zadań po-
wierzonych na rok 2014. Z listy zadań 
powierzonych na rok 2014 w zakresie 
Programu „Bezpieczny Kraków” przy-
jętej uchwałą Nr XXXII/275/2013 
Rady Dzielnicy VI Bronowice z dnia 
29.08.2013 r. zrezygnowano z nastę-
pujących zadań: radiostacja „Motorola” 
z ładowarką na kwotę 3 200 zł, 10 szt. 
latarek ledowych do indywidualnego 
wyposażenia policjanta służby patro-
lowo-obchodowej na kwotę 1 500 zł. 
Kwotę pozostałą po ww. zadaniach,  
w wysokości 4 700 zł, przeznaczono na 
nowe zadanie pn.: „Dodatkowe patrole 
policji”.
Uchwała Nr XXXIV/295/2013
W sprawie opinii do projektu nowych 
Statutów Dzielnic Miasta Krakowa. 
Projekt nowych Statutów, określa-
jących organizację i zakres działania 
dzielnic, zaopiniowano pozytywnie pod 
warunkiem przyjęcia poniższych uwag:
1. w § 3. pkt. 1. lit. a zamiast „miejskich 
obiektów edukacyjnych: gimnazjów, 
szkół podstawowych i przedszkoli” wpi-
suje się „placówek oświatowych”,
2. § 3. pkt. 6. lit. b przyjmuje brzmienie 
„z przedszkolami, szkołami, placówka-
mi służby zdrowia, stowarzyszeniami, 
instytucjami, organizacjami społeczny-
mi i innymi organizacjami mieszkań-
ców zainteresowanych rozwiązaniem 
spraw związanych z ich miejscem za-
mieszkania”,
3. § 19. ust. 3. przyjmuje brzmienie 
„Przerwy zarządzone przez Przewod-
niczącego nie mogą trwać dłużej niż 
godzinę. O konieczności zarządzenia 
przerwy trwającej dłużej, decyduje 
Rada z zastosowaniem trybu, o którym 
mowa w § 21. ust. 3. – 5.,

4. w § 38. ust. 7. dopisuje się wyrazy „lub 
Zarządu”,
5. w § 42. ust. 1. pkt. 4. po słowach 
„składanych przez” skreśla się wyraz „Za-
rząd”,
6. w § 49. dopisuje się ust. 3. o treści 
„Członek Rady może występować do 
instytucji i jednostek miejskich tylko za 
pośrednictwem Rady Dzielnicy”.
Uchwała Nr XXXIV/296/2013
W sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII
/290/2013 Rady Dzielnicy VI Brono-
wice z dnia 26 września 2013 r. doty-
czącej wniosku do Prezydenta Miasta 
Krakowa odnośnie wprowadzenia do 
Wieloletniej Prognozy Finansowej  
i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, 
zadania inwestycyjnego planowanego 
przez Radę Dzielnicy VI Bronowice do 
realizacji w latach 2013-2014. W wy-
żej wymienionej uchwale wprowadzono 
następującą zmianę:
w § 1. w tabeli w kolumnie dotyczącej 
kwoty i źródła finansowania zadania 
na rok 2013 zamiast kwota 490 000 zł 
winna być kwota 520 000 zł, jak w Wie-
loletniej Prognozie Finansowej i Wielo-
letnim Planie Inwestycyjnym. 
Uchwała Nr XXXIV/297/2013
W sprawie zmiany uchwały Nr XXII
/210/2012 Rady Dzielnicy VI Brono-
wice z dnia 25 października 2012 r. 
dotyczącej również wniosku do Prezy-
denta Miasta Krakowa odnośnie wpro-
wadzenia do Wieloletniej Prognozy 
Finansowej i Wieloletniego Planu In-
westycyjnego, zadania inwestycyjnego 
planowanego przez Radę Dzielnicy VI 
Bronowice do realizacji w latach 2013-
2014. W uchwale Nr XXII/210/2012 
Rady Dzielnicy VI Bronowice z dnia 
25 października 2012 r. (zmienionej 
uchwałą Nr XXVIII/247/2013 z dnia 
16 maja 2013 r.) wprowadzono nastę-
pujące zmiany:
1. w § 1. w tabeli w kolumnie dotyczą-
cej kwoty i źródła finansowania zadania 
na rok 2014 podaną kwotę 37 000 zł 
zwiększa się do kwoty 90 000 zł. 
2. w § 2. w tabeli: 
● w kolumnie dotyczącej fazy realiza-
cji inwestycji na rok 2013 wykreśla się 
dotychczasowe sformułowanie i wpisu-
je się nowe o treści: „rozpoczęcie prac 
dotyczących wykonania dokumentacji 
projektowej”
● w kolumnie dotyczącej kwoty i źró-
dła finansowania zadania na rok 
2013 zmniejsza się kwotę środków  
finansowych do wysokości 14 800 zł, 
3. w § 2. w tabeli:

● w kolumnie dotyczącej fazy realiza-
cji inwestycji na rok 2014 wykreśla się 
dotychczasowe sformułowanie i wpi-
suje się nowe o treści: „zakończenie 
opracowania dokumentacji i uzyskanie 
pozwolenia na budowę” 
● w kolumnie dotyczącej kwoty i źró-
dła finansowania zadania na rok 2014 
zmniejsza się kwotę środków finanso-
wych do wysokości 8 700 zł,
4. w § 2. w tabeli dodaje się na końcu 
kolejny wiersz rozszerzając wniosek  
o rok 2015 według następującego ze-
stawienia:

2015

Realizacja za-
dania na pod-
stawie decyzji 
o pozwoleniu 
na budowę

692 000 zł  
– zadania po-
wierzone z za-
kresu budowy 
i przebudo-
wy ulic wraz  
z oświetleniem

Uchwała Nr XXXIV/298/2013
W sprawie zmiany zakresu rzeczowego 
zadania priorytetowego na rok 2013.
Radni zmienili zakres rzeczowy zada-
nia pn.: „Komisariat Policji IV Komen-
dy Miejskiej Policji – remont siedziby 
pomocniczej przy ul. Radzikowskiego 
29” na: „Komisariat Policji IV Komen-
dy Miejskiej Policji – zakup materiałów 
remontowych”. Kwota 25 000 zł pozo-
stała bez zmian.
Uchwała Nr XXXIV/299/2013
W sprawie listy zadań powierzonych na 
rok 2014 w zakresie: tworzenia, mo-
dernizacji i utrzymania ogródków jor-
danowskich oraz zieleńców i skwerów 
wraz z małą architekturą. 
Wniesiono o połączenie przez Zarząd 
Infrastruktury Komunalnej i Transpor-
tu środków na rok 2014 przeznaczo-
nych na realizację zadań powierzonych 
w wyżej wspomnianym zakresie. Rad-
ni przyjęli następującą listę rankingo-
wą zadań powierzonych na 2014 rok  
w ww. zakresie:
1. bieżące utrzymanie zieleni oraz 

ogródków,
2. doposażenie ogródków jordanow-

skich wg wskazań Zarządu Dziel-
nicy,

3. pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej 
oraz remonty chodników i alejek 
wg wskazań Zarządu Dzielnicy,

4. dostawa ławek i koszy na śmieci wg 
wskazań Zarządu Dzielnicy.

Uchwała Nr XXXIV/300/2013
W sprawie zadań powierzonych na 
rok 2014 w zakresie prac remonto-
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MAŁGORZATA SROCZYŃSKA
Radna Dzielnicy VI
napisz: promocja.bronowice@gmail.com

I etap realizacji budżetu obywa-
telskiego w Dzielnicy VI Bronowice zo-
stał zakończony. Plac zabaw przy Szkole 
Podstawowej nr 50, ul. Katowicka 28, 
zdobył pierwsze miejsce w głosowaniu, 
z liczbą punktów 1353. 
Drugie miejsce – amfi-
teatr na Widoku – miej-
sce życia społecznego, 
który otrzymał 1017 
punktów.
Pierwszy projekt nie 
wyczerpał wszystkich 
środków finansowych 
z budżetu obywatel-
skiego, a z kolei na re-
alizację drugiego pro-
jektu brakuje 8 000 zł. 
Rada Dzielnicy chcąc 
zrealizować drugie za-
danie będzie musiała 
zabezpieczyć dodatkowe 
środki finansowe na rok 2014. Czy to 
przypadek, że miejsca integracji spo-
łecznej i place zabaw dla dzieci cieszą 
się tak dużym zainteresowaniem wśród 
mieszkańców?

Głosowanie w sprawie budżetu 
obywatelskiego odbyło się w ostatnim 

tygodniu września br. w 6 lokalach 
wyborczych w godz. 13.00 – 18.00. 
Na liście pojawiły się projekty, których 
realizacja miałaby wpływ na życie ma-
łej, średniej bądź dużej liczby miesz-
kańców Dzielnicy, a nawet Miasta, bo 
przecież plac zabaw dedykowany jest 
dla najmłodszych, projekt przepięcia 
oświetlenia służy mieszkańcom jednej 
ulicy, a progi zwalniające poprawiają 
bezpieczeństwo pieszych, ale wydłużą 
czas dojazdu na trasie przejazdu między 
dzielnicami. Bezpiecznie czy wesoło? 

Prace nad budżetem trwały od 
marca. W tym czasie Rada Dzielni-
cy podjęła uchwałę o przeznaczeniu  
w sumie 75 000 zł na realizację budże-
tu obywatelskiego oraz zorganizowała 

wspólnie z Pracow-
nią Obywatelską 
trzy spotkania  
z mieszkańcami, 
na których dys-
kutowano o pro-
blemach w dziel-
nicy i opracowy-
wano wstępne 
projekty. Radni 
i przedstawi-
ciele jednostek 
miejskich służy-
li mieszkańcom 
swoją pomocą. 
W przygotowy-

waniu i zgłasza-
niu projektów mogły brać udział nie 
tylko osoby zameldowane na terenie 
dzielnicy, ale także osoby pracujące 
lub uczące się w Bronowicach. Pilotaż 
budżetu zagościł w Dzielnicy VI dzięki 
inicjatywie Stowarzyszenia Pracownia 
Obywatelska, Fundacji BIS, Centrum 

OPUS oraz Fundacji Stefana Batorego, 
która sfinansowała prowadzenie pro-
jektu. Czy bez nich by się udało? Chyba 
nie, ale podążając za dobrym trendem 
jesteśmy w stanie kontynuować ideę 
również w przyszłych latach. Być może 
docelowo, mieszkańcy powinni decy-
dować o planowaniu inwestycji na ska-
lę całego miasta. 

Podczas spotkań konsultacyjnych 
w sprawie budżetu rozwiano wątpli-
wość w sens istnienia rad dzielnic. 
Rada dzielnicy jest jednostką organi-
zacyjną, która z założenia działa naj-
bliżej mieszkańców. Potwierdzeniem 
na to jest fakt, że każdy ze zgłoszonych 
projektów był znany Zarządowi i Ra-
dzie Dzielnicy, niemniej jednak dzięki 
budżetowi obywatelskiemu realizacja 
tych zadań zostanie przyspieszona. 

Zaskoczeniem dla Państwa po-
winna być wiadomość, że istnieje duża 
szansa na uhonorowanie pionierskiej 
postawy Radnych Dzielnicy VI. Pre-
zydent Miasta wstępnie zadeklarował 
pokrycie wydatków z budżetu dzielni-
cy wydzielonego na budżet obywatelski  
z kasy miasta co oznacza niewiele wię-
cej niż to, że pula środków Dzielnicy 
przeznaczona na 2014 rok zostanie 
proporcjonalnie zwiększona. Trzyma-
my za słowo! Mamy również nadzieję, 
że dzięki spotkaniom w sprawie bu-
dżetu obywatelskiego mogli Państwo 
lepiej zgłębić cele i zadania jakie stoją 
przed Radą Dzielnicy.

Budżet odkrywa, że demokracja 
rządzi się swoimi prawami. Pamię-
tajmy, że niektóre pytania nie niosą 
za sobą jednoznacznych odpowiedzi. 
Życzę sobie i Państwu, aby z pomocą 
Zwierzchnika władz Krakowa wszyst-
kie zgłoszone pomysły weszły do re-
alizacji w niedługim czasie. II etap re-
alizacji projektów odbędzie się w roku 
2014 i będzie polegał na przygotowa-
niu niezbędnej dokumentacji wraz  
z uzgodnieniami oraz ich wykonaniu. 
Zachęcamy do śledzenia przebiegu 
tych wydarzeń. υ υ

wych gimnazjów, szkół podstawowych 
i przedszkoli. 
Radni przyjęli zadanie na łączną kwo-
tę 236 700 zł pn.: „Przedszkole nr 38, 
ul. Jabłonkowska 39 – termomoderni-
zacja budynku przedszkola”.
Uchwała Nr XXXIV/301/2013
W sprawie wniosku do Prezydenta Mia-
sta Krakowa o przeniesienie środków 

finansowych z paragrafu inwestycyj-
nego na paragraf wydatków bieżących 
pn.: „prace remontowe dróg, chodni-
ków i oświetlenia”. Radni zawniosko-
wali do Prezydenta Miasta Krakowa  
o przeniesienie środków finansowych  
z paragrafu inwestycyjnego pn.: „wyko-
nanie przebudowy drogi wewnętrznej 
wraz z miejscami parkingowymi przy 

ul. Rydla” na ww. paragraf wydatków 
bieżących w następujący sposób:
1. W roku 2013 – przenosi się z para-
grafu inwestycyjnego na paragraf wy-
datków bieżących kwotę 9 700 zł,
2. W roku 2014 przenosi się z paragra-
fu inwestycyjnego na paragraf wydat-
ków bieżących kwotę 191 300 zł. υ υ

Lista projektów według liczby
zdobytych punktów 

Plac zabaw

przy Szkole Podstawowej nr 50 – 1353

Amfiteatr na Widoku

 – miejsce życia społecznego – 1017

Wyznaczenie przejścia dla pieszych przez 

 ul. Bronowicką do ul. Staszczyka – 716

Zamontowanie progów zwalniających na  

ul. Na Błonie w Krakowie – 381

Modernizacja oświetlenia ulicznego 

– ul. Sołtysa Dytmara – 355
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Chodnik i ciąg pieszo-jezdny, przy pętli tramwajowej Bronowice Małe

υ

LISTA DŁUGA,
A ŚRODKI SKROMNE

BOGDAN SMOK
Przewodniczący Rady Dzielnicy VI
napisz: biuro@bogdansmok.pl

υ

Lista ulic do remontu na rok 
2013 przedstawia się następująco:
1. ul. Rodakowskiego – remont części 
chodnika wraz z nawierzchnią jezdni.
2. Remont chodnika na przedłużeniu 
ul. Cichej do ul. Bronowickiej, położo-
nym na terenie gminnym.
3. Remont chodnika i ciągu pieszo-
jezdnego przy pętli tramwajowej Bro-
nowice Małe.
4. ul. Balicka – remont chodnika na 
odcinku od wjazdu do kościoła do pętli 
autobusowej.
5. Remont chodników przy ul. Zarze-
cze na odcinku od ul. Na Błonie do  
ul. Justowskiej.

υ

Rada Dzielnicy na remonty ulic chodników i oświetlenia na rok 2013 otrzymała 
368 600 zł, te skromne środki finansowe wystarczyły na realizację czterech 
pierwszych zadań z poniżej przedstawionej listy, oraz rozpoczęcie remontu 
chodnika przy ul. Zarzecze na odcinku od ulicy Na Błonie do ul. Justowskiej, do 
wyczerpania środków finansowych.

6. ul. Cicha – remont ulicy.
7. Remont uliczek wewnętrznych po 
zachodniej stronie  ul. Rydla na terenie 
gminnym.
8. Remont części chodnika na ul. Wło-
ściańskiej.
9. Remont chodnika na ul. Lea od dru-
karni do ul. Młodej Polski.
10. Dokończenie remontu ulicy Szlach-
towskiego.
11. Remont ul. Niedziałkowskiego.
12. Remont chodnika na ul. Zarzecze 
od ul. Kunickiego do ul. Lea.
13. ul. Kurozwęckiego boczna – wyko-
nanie nakładki asfaltowej.
14. Remont ul. Prystora.
15. Remont ul. Machaya.

Na rok 2014 przejdzie do realiza-
cji 11 kolejnych zadań, a lista potrzeb 
jest znacznie dłuższa! 
Oprócz środków finansowych na re-
monty ulic, chodników i oświetlenia 
nasza dzielnica przeznaczyła kwotę 
520 000 zł na inwestycję pn.:  „Prze-
budowa ulicy Racheli”. Inwestycja ta  
w chwili obecnej jest mocno zagrożona 
z uwagi na problemy związane z pro-

jektem i wymaganymi uzgodnieniami. 
Mamy jednak nadzieję, że w listopadzie 
rozstrzygnięty zostanie przetarg i roz-
poczęta zostanie inwestycja, na którą 
tak długo czekają mieszkańcy. W przy-
padku złego scenariusza będziemy się 
domagać, aby inwestycja ta została zre-
alizowana w przyszłym roku ze środków 
budżetowych Miasta.

Zdając sobie sprawę z ogromu 
potrzeb w zakresie remontów ulic  
i chodników, podejmuję co roku dzia-
łania mające na celu wpisanie zadań 
do budżetu Miasta. Miało to miej-
sce w przypadku remontu ul. Sewera  
i ul. Balickiej bocznej, a także remon-
tu peronów na pętli tramwajowej  
w Bronowicach Małych. 

Rada przygotowuje również inwe-
stycje drogowe, które będą realizowane 
ze środków inwestycyjnych dzielnicy  
w latach 2013-2015, a są to:
1. Przebudowa ul. Żelechowskiego  
z wyznaczeniem miejsc parkingowych, 
2014-2015.
2. Przebudowa chodnika przy ul. Kato-
wickiej wraz z wyznaczeniem przejścia 
dla pieszych, 2013-2014.
3. Wykonanie przebudowy drogi we-
wnętrznej wraz z miejscami parkingo-
wymi przy ul. Rydla, 2013-2015.
4. Budowa chodnika na ul. Młodej Pol-
ski po wschodniej stronie ulicy, 2014-
2015.
5. Przebudowa ul. Bronowickiej na od-
cinku od ul. Armii Krajowej do ulicy Ja-
błonkowskiej/Wernychory z uwzględ-
nieniem budowy miejsc parkingowych 
i odwodnieniem, 2014-2016.
6. Budowa ciągu pieszo-jezdnego na 
przedłużeniu ulicy Zarzecze od ul. Na 
Błonie do ul. Filtrowej, 2014-2015. υ υ

fo
t.

 Il
on

a 
St

us

osadzanie
chochoła

23 listopada
godz. 15:00

Muzeum Młodej Polski
"Rydlówka"

ul. Tetmajera 28
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KomuniKacja miejsKa
w KraKowie na wszystKich 
Świętych i Dzień zaDuszny

warto wiedzieć...

sprawy społeczne
Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-

nej w Krakowie informuje, że:
w związku ze zmianą organizacyjną 

ochrona zdrowia

realizuje program szczepień ochron-
nych przeciwko grypie dla osób po 65. 
roku życia zamieszkałych na terenie 
dzielnicy VI Bronowice. 
Realizacja programu
do 30 listopada /lub do wyczerpania 
limitu/.

realizuje program profilaktyki próch-
nicy u dzieci w wieku od 6 do 14 lat  
z placówek oświatowych zlokalizowa-
nych na terenie dzielnicy VI.
Realizacja programu do 30 listopada 
/lub do wyczerpania limitu/.

Jurajskie 
Centrum Medyczne Sp. z o.o. 

ul. K. Wierzyńskiego 9, 
30-198 Kraków 

tel. kontaktowy: 12 622-88-80

NZOZ "Miejskie Centrum Stoma-
tologii KROWODRZA" Sp. z o.o. 

ul. Tetmajera 2, 
31-352 Kraków

 tel. kontaktowy 12 415-80-91

W tych dniach, do 3 listopada, zosta-
ną wprowadzone wzmocnienia w ko-
munikacji miejskiej i dodatkowe linie 
specjalne tramwajowe i autobusowe 
oznaczone z przodu cyfrą „8”.

tak to widzę…

Szanowni Państwo

Bezpieczeństwo to zagadnienie, 
z którym każdy z nas styka się na co 
dzień. Chcemy by nasze dzieci bez-
piecznie wracały do domów, chcemy by 
nasz dobytek był właściwie chroniony, 
chcemy aby dobro publiczne nie było 
niszczone. Po prostu chcemy być bez-
pieczni. 

W Krakowie na tym polu jest bar-
dzo dużo do zrobienia. Wszyscy mamy  
w pamięci czarną serię tragicznych wy-
darzeń, które w ostatnich miesiącach 
wstrząsnęły naszym miastem. Aby za-
pobiec następnym dramatom nie wy-
starczą jedynie zapowiedzi i puste de-
klaracje. Dlatego Rada Miasta Krako-
wa podjęła konkretne działania, a ich 
pierwszym efektem jest ministerialna 
decyzja o zwiększeniu liczebności po-
licjantów patrolujących nasze miasto. 
Zapewniam, że na tym nie spoczniemy 
i nadal będziemy podejmować kolejne 
kroki na rzecz polepszenia bezpieczeń-
stwa w Krakowie.

Bogusław Kośmider
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa

boguslawkosmider@gmail.com
www. kosmider.krakow.pl

z poważaniem

24 października 2013 r. Prezydent Krakowa, Jacek Majchrowski i Benoît Charles, Dyrek-
tor Generalny Immochan w Polsce, uroczyście podpisali umowę, na mocy której w Galerii 
Bronowice powstanie Punkt Obsługi Mieszkańców. To pierwsza tego typu placówka w Krako-
wie, umiejscowiona na terenie centrum handlowego. 
W Punkcie Obsługi Mieszkańców w Galerii Bronowice będzie można załatwić meldunek i do-
wód osobisty, a także sprawy dotyczące prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego oraz reje-
stracji i prowadzenia działalności gospodarczej. Będzie można też złożyć wszelkiego rodzaju 
pisma. Dyżur będzie pełniło czterech urzędników, reprezentujących Wydział Spraw Admini-
stracyjnych oraz Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Proponowane godziny otwarcia to  
10–18, od poniedziałku do soboty. Punkt Obsługi Mieszkańców zacznie działać zaraz po otwar-
ciu Galerii Bronowice. Zgodnie z zapewnieniami inwestora ma to nastąpić 30 listopada.

PUNKT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW
W GALERII BRONOWICE

od dnia 1 października 2013 roku, 
Dzielnica VI Miasta Krakowa 

obsługiwana będzie przez Filię  
Nr 7 mieszczącą się przy 

al. Słowackiego 46

Dodatkowa linia tramwajowa kursująca z Bro-
nowic Małych na trasie:

•82 – Bronowice Małe – Bronowicka – Królew-
ska – Karmelicka – Dunajewskiego – Basztowa 
– Lubicz – Rakowicka – Cmentarz Rakowicki.

Linia 82 kursować będzie w godzinach ok. 8:00-
19:00, w godz. 9:00-17:00 z częstotliwością 10 
min, poza co 20 min.

Dodatkowe linie autobusowe kursujące na tra-
sach: 
•801 – Cmentarz Batowice – Powstańców – 
Strzelców – Lublańska – Młyńska – Miechowity 
– Brogi – Wileńska – al. 29 Listopada – CMEN-
TARZ RAKOWICKI ZACHÓD – Nowy Kleparz 
– Wrocławska – Stachiewicza – Makowskiego 
– Różyckiego – Radzikowskiego – Pasternik – 
Cmentarz Rząska.

Linia 801 kursować będzie w godzinach 8:00 – 
19:00 z częstotliwością 20 min.
•809 – Cmentarz Batowice – Powstańców  
– Strzelców – Lublańska – 29 Listopada –  
al. Słowackiego – al. Mickiewicza – Czarnowiej-
ska – Piastowska – Cichy Kącik.
Linia 809 kursować będzie w godzinach 8:00 
– 19:00 z częstotliwością 20 min, w dniach  
02-03.11.2013 r. nie kursuje.
•838 – Cmentarz Rząska – Pasternik – Radzi-
kowskiego – AZORY – Weissa – Różyckiego 
– Makowskiego – Łokietka – Krowoderskich  
Zuchów – KROWODRZA GÓRKA – Fieldorfa- 
-Nila – Prądnicka – Opolska – Lublańska – Do-
brego Pasterza – Bora-Komorowskiego – Oku-
lickiego – Nowolipki – Makuszyńskiego – Koc-
myrzowska – Darwina – Blokowa – Łowińskie-
go – Ujastek – Kombinat. 
W obu kierunkach linia przejeżdża przez pętlę 
Azory.
Linia 838 kursować będzie z częstotliwością  
20 min. Przed godz. 8:00 i po 18:00 linia skró-
cona do pętli Azory.

Ponadto zostaną wprowadzone dodat-
kowe linie tramwajowe: 81, 83, 84, 85, 86, 87  
i linie autobusowe: 802,803, 804, 805, 806, 
810, 811, 842, 851, 874.
Opłata za przejazd liniami specjalnym (za wy-
jątkiem linii 801 i 838 do przystanku Cmen-
tarz Rząska) wg taryfy miejskiej.
Szczegóły trasy i godziny kursów dostępne są na 
stronie: www.zikit.krakow.pl

Sprawy mieszkańców dzielnicy 
Bronowice, którzy do dnia 30 września 
2013 roku korzystali z pomocy Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 
pośrednictwem Filii Nr 2 mieszczącej 
się przy ul. Radzikowskiego 37 zostaną 
przekazane do Filii Nr 7.

Dane kontaktowe Filii Nr 7:
al. Słowackiego 46
tel. 12 632-00-22
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Piękna polska złota jesień. Czas, w którym szczególnie zwracamy się ku se-
niorom. 1 października przypada Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 20 
października Europejski Dzień Seniora natomiast 14 listopada obchodzimy 
Światowy Dzień Seniora.

Występ wywołał wiele wzruszeń i wspomnień

DZIEŃ SENIORA
W „JORDANÓWCE”

[KS]

mieszkańcy piszą ...

Mieszkamy na ulicy Zarzecze od 
1970 roku. Czytuję Wasze Czasopismo 
i nie znajduję w nim zbyt dużo artyku-
łów napisanych przez mieszkańców. 
Z tego też powodu zdecydowałem się 
opisać niektóre aspekty naszego życia 
w Dzielnicy VI Krakowa.

Chciałbym napisać coś o tym jak 
znaleźliśmy się tutaj. Początki nie były 
łatwe. Z końcem lat sześćdziesiątych 
zostaliśmy poinformowani, że powsta-
nie w Krakowie nowe osiedle, a nasz 

dom i warsztat blacharski mojego ojca 
stały na środku ulicy Komandosów, 
dostaliśmy, więc termin na opuszcze-
nie domu i „odszkodowanie” w for-
mie rat rocznych rozłożonych na lata 
1968 – 2009.

Państwo wtedy dawało działkę, 
ale moi rodzice postanowili znaleźć coś 
na własną rękę. Udało się, ale Wydział 
Architektury Dzielnicy Krowodrza, za 
zgodę na postawienie domu i warsz-
tatu, zażądał dostarczenia projektu 
zabudowy terenu pomiędzy ulicami 
Zarzecze, Drzymały, Lea i Przybyszew-
skiego. Taki projekt, sporządzony na 
nasz koszt, został zaakceptowany przez 
władze, a Dzielnica zyskała nową ulicę, 

noszącą obecnie nazwę Zygmunta My-
słakowskiego. (…)

(…) Przyznaję, że nasza ulica  
w ostatnich latach wypiękniała, zyska-
ła nową nawierzchnie i chodniki, nie-
stety nie na całej długości, nawet Mły-
nówka Królewska wygląda okazalej, po 
jej ostatnim remoncie, jeszcze żeby te 
śmieci zabierali regularnie a władze 
dzielnicy doprowadziły do umieszcze-
nia parkometrów dla nie mieszkańców, 
to byłbym bardziej zadowolony, że tutaj 
zamieszkałem.

TADEUSZ WALEC

Szanowni Państwo

Oczywiście nie zmienia to faktu, 
że szacunek i pamięć należy się osobom 
starszym przez cały rok, a nie tylko od 
święta. Jakość społeczeństwa mierzy 
się także tym, jak traktowani są ludzie 
starsi i jakie zajmują miejsce w życiu 
wspólnoty – powiedział kiedyś Bene-
dykt XVI. Korzystajmy więc z ich mą-
drości, doświadczenia i umiejętności 
cieszenia się jesienią życia. Nie musi 
być ona zgorzkniała i w samotności, 

bowiem Kluby Seniora w całej Polsce 
wychodzą im naprzeciw. 

Jak pisał Mark Twain: „Ludzie 
nie dlatego przestają się bawić, że się 
starzeją, lecz starzeją się, bo przestają 
się bawić.” W myśl tego aforyzmu nasi 
bronowiccy seniorzy są wciąż młodzi, 
bowiem potrafią bawić się doskonale. 

18 października br. w Klubie Osie-
dlowym „Jordanówka” odbyło się uro-
czyste spotkanie z okazji „Dnia Senio-
ra” zorganizowane przez Zarząd Od-
działu Kraków-Krowodrza Małopol-

skiego Związku Emerytów, Rencistów  
i Osób Niepełnosprawnych dla senio-
rów – osób starszych i niepełnospraw-
nych mieszkańców dzielnicy VI Bro-
nowice. Spotkanie współfinansowane 
było ze środków Dzielnicy VI.

Spotkanie otworzyła Przewodni-
cząca Oddziału – Maria Szwed. Przy-
witała zebranych i złożyła Seniorom 
gorące życzenia zdrowia i wielu lat ży-
cia wypełnionego radością i satysfakcją  
z przeżytych lat.
Życzenia złożył również uczestniczący 
w spotkaniu Bogdan Smok Przewodni-
czący Rady Dzielnicy VI.

W części artystycznej, wyjątkowej 
w tym roku, wystąpił artysta opery  
i operetki – Jan Migała, przy akompa-
niamencie pianistki Opery Krakow-
skiej, Wioletty Fluda. Występ wywołał 
wiele wzruszeń i wspomnień. 

Część artystyczną spotkania po-
przedziła minuta ciszy. Uczczono nią 
pamięć osób, które odeszły w tym roku 
z grona członków stowarzyszenia oraz 
seniorów, którzy byli związani z dziel-
nicą VI, a których już nie ma wśród 
nas.

Kontynuując spotkanie przy po-
częstunku seniorzy prowadzili roz-
mowy a na zakończenie odśpiewali 
tradycyjne 100 lat. Przewodnicząca 
Oddziału odczytała wiersz, napisany 
na tę okazję przez członka Koła Nr 6 – 
Stanisławę Sośnicką.

Takie spotkania, to przede wszyst-
kim nasza wspólna integracja, wspo-
mnienia, do tego trochę kultury dzięki 
występom artystycznym. To także na-
sza wspólna współpraca, oderwanie się 
od codzienności, problemów naszego 
życia – mówili o swoim Dniu seniorzy.

Opublikowano fragment listu, pełna jego treść jest 
dostępna na stronie: www.dzielnica6.krakow.pl
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Mural zaprojektowany i wykonany przez artystę Mikołaja Rejsa

„Moja Litania IV” – wystawa prac Zofii Dubiel
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KAŻDEGO DNIA
ZMIENIAMY SIĘ DLA WAS

Klub Kultury Mydlniki od mo-
mentu wielkiego otwarcia (15.09 br.) 
wciąż dokonuje zmian i przeistacza się 
w nowoczesne miejsce specjalnie dla 
mieszkańców naszej dzielnicy. Przygo-
towaliśmy szeroką ofertę warsztatową 

dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz 
seniorów, ale także zmieniamy się dla 
Was na zewnątrz. 

Mury Klubu Kultury były zdewa-
stowane obraźliwymi hasłami. Dzięki 
naszemu wysiłkowi fasada Klubu od-

żyła na nowo i cieszy oczy wszystkich 
przechodniów. Parę dni temu na tylnej 
ścianie budynku powstał piękny mural, 
zaprojektowany i wykonany przez ar-
tystę Mikołaja Rejsa, który w naszym 
Klubie prowadzi ciekawe zajęcia dla 
dzieci i młodzieży. Mural przedstawia 
młodego chłopca grającego na skrzyp-
cach oraz starszą kobietę w bujanym 
fotelu, która trzyma na kolanach kota. 
Z naszego Klubu na zewnątrz płynie 
przesłanie, że pracujemy nad tym, aby 
stać się miejscem dla wszystkich, miej-
scem wesołym i kolorowym, takim jak 
nasz mural. 

Do Klubu mogą przyjść wszyscy: 
młodzi, dzieci, dorośli oraz seniorzy. 
Każdy z Was może przyczynić się do 
pozytywnych zmian w naszym Klubie  
i naszej dzielnicy. Cieszymy się z po-
wierzonego nam zaufania i z wielką ra-
dością wciąż zmieniamy się na lepsze! 

28 października nastąpiło ofi-
cjalne odsłonięcie muralu. Odbyły się 
też  warsztaty Street Art dla dzieci  
i młodzieży prowadzone przez wyko-
nawcę muralu Mikołaja Rejsa. Uczest-
nictwo w zajęciach było bezpłatne. 
Wszystkich zainteresowanych zapra-
szamy do odwiedzenia naszej strony 
internetowej www.dworek.krakow.pl/
mydlniki oraz zapoznania się z naszą 
ofertą warsztatową. 

„MOJA LITANIA IV” 20 października, obchodziliśmy od-
pust parafialny św. Jana Kantego. Z tej 
okazji, w podziemiach kościoła, zosta-
ła otwarta wystawa malarstwa Zofii 
Dubiel z cyklu  „Moja Litania IV”.

Co było inspiracją to takiej tematyki, 
bo to już IV wystawa z tego cyklu?
„Moja Litania I” była wystawiana  
w Mydlnikach, jeszcze za czasów pana 
Franciszka Klimy, „Moja Litania II”  
w kościele św. Wojciecha u ks. pra-
łata Józefa Caputy. Kolejna wystawa  
z tego cyklu miała miejsce w sierpniu br.  
w Dobczycach, a tu jest „Moja Litania 
IV”. 
Inspiracją dla prezentowanych obra-
zów były te wizerunki Madonny, które 
zrobiły na mnie wrażenie, pozostały  
w pamięci i niejako zmusiły mnie 
do malowania. Prace powstawały na 
przestrzeni 25 lat stąd zróżnicowany 
poziom warsztatu, który zmieniał się 
wraz z rozwojem mojego malarstwa. 
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...a na koniec pamiątkowe zdjęcie

υ υ

KRZYSZTOF DURCZYŃSKI

Mojego brata, Tomasza, kapłana 
w Zakonie Braci Mniejszych, również 
sympatyka tenisa, zapytano kiedyś: 
„Czy Ojciec gra w tenisa?” Tak – padła 
odpowiedź. „A jak? W habicie?” Wie 
Pani – odpowiedział brat – to całkiem 
ciekawy pomysł”. To śmieszne pytanie, 
pokazuje również prawdę, że wielu  
z nas, z trudnością potrafi wyobrazić 

UDUCHOWIONY TENIS

A same obrazy?
Obrazy są zarówno w technice olejnej 
jak i malowane suchymi pastelami. 
Nie są to wierne kopie. W przypadku 
kopii trzeba umieć wyjść poza siebie, 
a tu jednak w każdym obrazie jest ja-
kaś cząstka mnie. W jednym większa, 
w innym mniejsza. Madonny maluję 
najczęściej w momencie, gdy dzieje się 
w moim życiu lub otoczeniu coś niedo-
brego, jak potrzebuję pomocy Matki 
Boskiej. Jest to forma mojej modlitwy 
przez sztukę.

Czyli za każdym obrazem stoi jakaś hi-
storia życia?
Nie, nie za każdym. Po prostu uwiel-
biam te Madonny a zaczęło się tak, że 
moja mam miała wielkie nabożeństwo 
do Matki Boskiej Nieustającej Pomo-
cy. Wtedy myślałam – przecież Matka 

Boska jest jedna. Jednak jak zaczęłam 
zgłębiać temat, okazało się, że wezwań 
Madonny jest wiele i tak powstała cała 
litania. 
Natomiast bronowickie obrazy no to 
przede wszystkim Wyspiański, ponie-
waż jestem bronowiczanką. Uwielbiam 
Wyspiańskiego, jego kreskę, jego au-
tentyczność, przemawia do mnie ko-
lorami. Był to pierwszy malarz, który 
mnie zachwycił. Madonna według Wy-
spiańskiego była wzorowana na projek-
cie jego witrażu do katedry lwowskiej, 
który nie został zrealizowany. Wi-
działam natomiast oryginalny karton  
w Muzeum Narodowym, po prostu 
objawienie. Namalowana przeze mnie 
Madonna nie jest pełna, jest to tylko 
pół postaci. Niektórzy zarzucają jej 
brak aureoli, a ta Matka Boska według 

Wyspiańskiego jest przepiękna, prosta 
chłopka, z dzieckiem, w tym koloro-
wym stroju i te kosaćce.
Druga bronowicka Madonna jest we-
dług Tetmajera. Ta jest malowana na 
korze brzozy. 

Każda wystawa jest inna. Czy w tej było 
coś szczególnego?
Kiedy wieszaliśmy wystawę przyszła 
dziewczynka z V klasy. Tak jak ona 
oglądała obrazy, to życzyłabym wszyst-
kim, żeby potrafili tak oglądać. Ona po 
prostu wchłaniała je. Potem, w rozmo-
wie zapytałam, które obrazy zrobiły na 
niej największe wrażenie – wybrała te 
według Stachiewicza. 

Z Zofią Dubiel, członkiem Bronowickiego Stowarzy-
szenia Przyjaciół Sztuk Wszelkich w Krakowie i grupy 
twórczej „Amarant” rozmawiała Ilona Stus 

Ks. Józef Caputa w kategorii +60, Fr. Brian Connor +45, Ks.Marcin Gęsikowski 
kat. open oraz Fr.Fernando Suarez i Fr. Felix Abano w grze podwójnej okazali 
się zwycięzcami II Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Tenisie Ziemnym 
zorganizowanych na kortach WKS „Wawel” w dniach 9-11 września br. Tego-
roczna edycja imprezy przejdzie do historii jako wygrany wyścig z deszczem.

sobie księży biegających z rakietą po 
korcie. Tymczasem na początku wrze-
śnia do grodu Kraka przybyło ponad 
80 z nich, reprezentujących aż 9 kra-
jów: Stany Zjednoczone, Papuę Nową 
Gwineę, Ukrainę, Włochy, Hiszpanię, 
Danię, Niemcy, Polskę oraz najliczniej-
sze spośród obcokrajowców Filipiny. 
Świetna organizacja i przyjacielska at-
mosfera towarzyszyły uczestnikom Mi-
strzostw od pierwszego do ostatniego 
spotkania. Wysoki poziom rozgrywa-

nych meczy świadczył o bardzo solid-
nym przygotowaniu do zawodów. I tym 
razem złote medale rozjechały się po  
całym niemal świecie. W kategorii 
„open” triumfował niepokonany jak 
dotąd w grze singlowej ks. Marcin Gę-
sikowski. W kategorii +45 zacięty bój 
stoczył Fr. Brian Connor z USA poko-
nując po zaciętej walce ks. Kazimierza 
Piwowara z diecezji przemyskiej. Nato-
miast w kat. +60 zwycięstwo odniósł,  
pomimo trudów związanych z organiza-
cją turnieju, reprezentant naszej diece-
zji ks. Józef Caputa, pokonując w finale  
o 3 lata młodszego ks. Bogdana Przega-
lińskiego z diecezji warszawskiej. Grę 
podwójną zdominowali jeszcze bar-
dziej niż w zeszłym roku reprezentanci 
Filipin. Złoto dla Fr. Fernando Suarez 
i Fr. Felix Abano a srebro przypadło  
w udziale zeszłorocznym zwycięzcom 
Fr. Lorda i Fr. Ducao.

Ostatnim przeciwnikiem, który 
został pokonany podczas tegorocznej 
edycji Mistrzostw był deszcz. Mimo 
opadów, które rozpoczęły się już w po-
niedziałkowe popołudnie, wszystkie 
półfinały zakończone zostały zgodnie 
z planem tj. we wtorek. Tylko finały 
i ceremonię zakończenia Mistrzostw 
przeniesiono do hali. Zwycięzców  
i uczestników, oprócz pięknych pucha-
rów i medali żegnały słowa biskupa 
Jana Szkodania z Listu św. Pawła Apo-
stoła: „ W dobrych zawodach wystąpi-
łem, wiarę ustrzegłem”. Przekonanie, 
że poprzez wysiłek fizyczny, możemy 
również doskonalić naszego Ducha…

υ υ
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ANGIELKI W SZKOLE
Już po raz ósmy dzięki współpracy z University of Cumbria i unijnemu progra-
mowi "Leonardo da Vinci" Szkoła Podstawowa nr 93 w Bronowicach gościła 
na praktykach grupę studentów z Wielkiej Brytanii. Charlotte Perry, Hannah 
Lenne Wright, Aimee Victoria Grayson i Jennifer Ruth Townson spędziły z nami 
3 tygodnie. 

Najpierw obserwowały pracę 
szkoły, a po kilku dniach samodziel-
nie prowadziły już zajęcia z uczniami 
wszystkich poziomów. Bardzo spodo-
bał im się Kraków, a także nasza szko-
ła,  mimo iż nauka w szkole brytyjskiej 
i polskiej wyglądają nieco inaczej. Dzię-
ki ich pobytowi niemal wszystkie dzie-
ci miały przez trzy tygodnie możliwość 
bardziej intensywnego kontaktu z ży-
wym angielskim. Ich wizyta posłużyła 
również za okazję do przeprowadzenia 
rozmowy na temat ich wrażeń z Polski, 
a także porównań pomiędzy szkołą  
w Polsce i w Wielkiej Brytanii. 
O.S.: Czy jesteście zadowolone z tego, 
że Wasza praktyka wypadła właśnie  
w Krakowie?
Aimee, Jennifer, Hannah, Char-
lotte (AJHC): Tak, zdecydowanie, 
ponieważ jest piękny.
O.S.: Gdzie byłyście w Krakowie?
(AJHC): Raczej trzeba by zapytać 
gdzie nie byłyśmy (śmiech). Przede 
wszystkim Rynek, Sukiennice, widzia-
łyśmy także synagogi, dzielnicę żydow-
ską, wszystkie kościoły, Auschwitz, get-
to żydowskie, kopalnię soli, Zakopane.
O.S.: Jeżeli miałybyście wybrać jedno 
miejsce, to które byście wybrały?

(AJHC): Rynek, zdecydowanie ry-
nek, wszystkie wybrałybyśmy rynek ze 
względu na jego piękno i to że tyle się 
na nim cały czas dzieje. Wspaniale wy-
gląda o zmierzchu i wieczorem, kiedy 
wszystko jest cudownie oświetlone. Ale 
podoba nam się bardzo także dzielnica 
żydowska w ciągu dnia, ponieważ tęt-
ni życiem, podoba nam się ten uliczny 
zgiełk, ta masa kafejek.
O.S.: Jakie są wasze najbardziej na-
rzucające się odczucia co do polskiej 
szkoły?
(AJHC): Jest zupełnie inna od szkoły 
angielskiej. Najważniejsza różnica to 
styl uczenia. W brytyjskiej szkole pod-
stawowej dzieci praktycznie nie mają 
podręczników. Używają dużo pomocy 
w postaci ćwiczeń na kartach, pracują 
nad nimi w grupach. Natomiast w szko-
łach ponadpodstawowych styl uczenia 
jest już podobny do waszego w szkole 
podstawowej.
O.S.: Jak jest zorganizowany przecięt-
ny dzień w brytyjskiej szkole podsta-
wowej?
(AJHC): W Anglii wszyscy zaczynają 
naukę o godzinie 9.00 i kończą oko-
ło 15.15 lub 15.30. U was zaczynacie  
o 8.00, a potem dzieci kończą wcześniej, 
ale o różnych porach – 12.30, inne o 13 
lub 14.30 inne spędzają jeszcze czas  
w świetlicy do 17.00, a nawet 18.00.

O.S.: A jak wygląda system przerw?
(AJHC): Jest także zupełnie inny.  
Najpierw mamy 2 lub 3 lekcje rano, po-
tem wszyscy mają przerwę koło 20 mi-
nut – w czasie tej przerwy z reguły wy-
chodzą na powietrze – ubrania i szatnie 
są w klasach, potem jeszcze jedną lek-
cję, a potem obiad. W samym budynku 
nie ma mowy o tym żeby dzieci mogły 
biegać po korytarzach, nawet wtedy jak 
są wypuszczane z lekcji do toalety.
Podoba nam się to, że u was są 10 mi-
nutowe przerwy pomiędzy lekcjami. 
U nas na pierwszych dwu lub trzech 
godzinach nie ma takiej możliwości 
i dzieci, które mają bez przerwy dwie 
albo trzy godziny angielskiego, mają 
trochę dosyć. Myślę, że to dobrze, że  
u was jest możliwość, żeby między każ-
dą jednostką wyjść z klasy i pogadać 
czy pobawić się z kolegami. Rozumiem, 
że u was te przerwy są także po to, aby 
nauczyciele mogli przejść z klasy do 
klasy, ale moim zdaniem to także do-
bre dla dzieci.
O.S.: Jednak w polskiej szkole dzieci 
mają bardzo dużo lekcji, czasem 6 a na-
wet 7 jednego dnia. Czy coś takiego jest 
możliwe w szkole angielskiej?
(AJHC): Nie, absolutnie nie, mają ma-
ximum 5 godzin dziennie. 3 przed obia-
dem i 2 po obiedzie. Przerwa na obiad 
trwa godzinę. Czasem młodsze dzieci 
mają jeszcze przerwę po południu.
O.S.: A apele szkolne?
(AJHC): Są niemal codziennie.
O.S.: Co na nich robicie?
(AJHC): To zależy od szkoły – np.  
w szkołach katolickich w czasie takiego 
apelu odbywa się lekcja religii. W szko-
le publicznej to natomiast coś w ro-
dzaju lekcji etyki. Najczęściej czyta się 
jakąś historię z morałem, potem się ją 
objaśnia, to mogą też być np. opowieści 
pokazujące dlaczego trzeba być grzecz-
nym czy kochać swoich rodziców. Raz 
w tygodniu taki apel jest w całości po-
święcony nauce śpiewu naszych pieśni. 
Natomiast w piątki najczęściej jest apel 
poświęcony osiągnięciom i sukcesom 
w kończącym się tygodniu. 
O.S.: W jaki sposób nagradza się takie 
osiągnięcia?
(AJHC): Nauczyciele poszczególnych 
klas wyznaczają dzieci do nagrody 
„gwiazda tygodnia”, którą potem nosi 
się do następnego apelu, ale są i inne 
np. prawo do siedzenia na krześle  
w czasie apelu (reszta dzieci siedzi na 
podłodze), dzieci pokazują też swoje 
inne nagrody jak np. medale w zawo-

OLAF SWOLKIEN
Nauczyciel SP nr 93

Zajęcia ze studentkami były ciekawym doświadczeniem
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dach sportowych, dyrektor wtedy gra-
tuluje i objaśnia całej szkole na czym 
polega dane osiągnięcie.
O.S.: A jak oceniacie wyposażenie  
i tereny szkolne w naszej szkole?
(AJHC): Oczywiście macie wspaniałą 
salę gimnastyczną i tereny sportowe.  
W Wielkiej Brytanii to się rzadko zda-
rza w szkołach podstawowych, które 
jednak są o wiele mniejsze. Z drugiej 
strony nauczyciele w naszych szkołach 
otrzymują od szkoły bardzo dużo mate-
riałów do przygotowywania pomocy na 
lekcje, papieru itp. Nie oczekuje się, że 
rodzice będą za nie płacić. Ma to także 
swoją gorszą stronę, używamy mnóstwa 
papieru i czasem go marnujemy.
O.S.: A jak wygląda sprawa personelu 
pomocniczego?
(AJHC): W Wielkiej Brytanii nauczy-
ciele mają swoich asystentów w klasie 
i w dużym stopniu korzystają z ich po-
mocy, ale w waszej szkole nie widzę ta-
kiej potrzeby.
O.S.: A kto opiekuje się dziećmi  
w czasie przerwy obiadowej?

(AJHC): Wtedy przychodzą specjalne 
pracownice, które opiekują się dziećmi. 
Nauczyciele mają w tym czasie godzin-
ną przerwę i mogą wyjść zjeść obiad na 
zewnątrz.
O.S.: A dzieci? Czy widzicie jakieś róż-
nice w stosunku do dzieci w Wielkiej 
Brytanii?
(AJHC): Są inne. Tutaj więcej rozma-
wiają na lekcjach, ale są bardzo miłe.
Ja uważam, że zachowanie w Wielkiej 
Brytanii jest generalnie gorsze. Tutaj 
przez okres praktyki nie widziałam na-
prawdę złego zachowania, to było tylko 
takie dziecinne gadanie, przeszkadza-
nie, ale to nie było poważne. Podczas 
gdy w Anglii poszczególne dzieci potra-
fią rozbić całą lekcję, ale tutaj widzia-
łam z kolei dzieci, które potrafią po-
wiedzieć że nie wykonają jakiegoś po-
lecenia nauczyciela, w Anglii to się nie 
zdarza. – No, nie, zdarza się. – Tak, ale 
wtedy zawsze coś się z tym robi. Wy-
syła się je do dyrektora. Kiedyś byłam  
w bardzo trudnej dzielnicy, gdzie dzieci 
używają niezwykle wulgarnego języka 

8 października 2013 roku był 
ważnym dniem dla Szkoły Podsta-
wowej nr 93 w Krakowie. Dyrekcja, 
nauczyciele i uczniowie uczestniczyli  
w otwarciu Sali Przyrody, ufundo-
wanej przez TAURON Ekoenergia 
w ramach III edycji konkursu Sala 
Przyrody TAURON Ekoenergia 2013. 
Konkurs jest autorską akcją społeczną, 
adresowaną do szkół podstawowych, 
których uczniowie walczą o nagrodę  
w wysokości 4o tys. zł, przeznaczoną na 
zorganizowanie sali do nauki przyrody. 
W tegorocznej edycji konkursu spośród 
kilkuset szkół wytypowano pięć, w tym 
naszą, którym Organizatorzy przyzna-
li to wyróżnienie. Koordynatorkami 
konkursu na terenie szkoły były panie 
Marta Nędzka i Ewa Filipek. 

Zebranych powitał dyrektor, pan 
Maciej Guzikowski. Jako następna głos 
zabrała pani Małgorzata Wójcik – Sta-
siak, Prezes TAURON Ekoenergia, któ-
ra w swoim wystąpieniu podkreśliła, że 
na decyzję o przyznaniu naszej szkole 
nagrody miał fakt, iż od wielu lat wy-
różnia się ona aktywnością  w działal-

wobec nauczycieli, wtedy interweniuje 
dyrektor, rada szkoły, urzędnicy, ale 
to było naprawdę zdegradowana dziel-
nica. U was mam wrażenie, że szkoła 
jest w bardzo spokojnej, dobrej okolicy. 
Tam gdzie byłam, był bardzo wysoki 
poziom ubóstwa, o czym świadczyło to, 
że 90% dzieci korzystało z darmowych 
posiłków. Była zatrudniona specjalna 
osoba do zajmowania się uczniami, któ-
rzy zostali wyrzuceni z lekcji. W każdej 
klasie był telefon i jak była trudna sytu-
acja, wtedy dziecko było zabierane do 
specjalnego pomieszczenia, ale i w An-
glii są duże różnice zależne od miasta, 
a przede wszystkim dzielnicy.
O.S.: Planujecie wrócić jeszcze do Pol-
ski?
(AJHC): Na pewno, to piękny i bardzo 
ciekawy kraj.
O.S.: Dziękuję za rozmowę.

SALA PRZYRODY
HALINA MIRGA
Nauczyciel SP nr 93

ności na rzecz środowiska przyrodni-
czego, nacechowaną wysokimi walo-
rami edukacyjnymi i wychowawczymi. 
Po wręczeniu pani Prezes kwiatów  
i pamiątkowego dyplomu z podzięko-
waniami, zebrani obejrzeli insceniza-
cję pt. „Metamorfoza”, przygotowa-
ną przez panie Zofię Gomoliszewską  
i Martę Nędzką. Program artystyczny 
dodatkowo upiększyła oprawa muzycz-
na: własna kompozycja na flet ucznia 
Kamila Korskiego oraz brawurowy wy-
stęp klasy V C. 

W dalszej części nastąpiło uro-
czyste przecięcie symbolicznej wstę-
gi i oczom zebranych ukazała się Sala 
Przyrody w nowej odsłonie. Gospody-
ni pomieszczenia, pani Marta Nędz-
ka, zaprezentowała supernowoczesne 
wyposażenie Sali, zakupione ze środ-
ków otrzymanych w ramach nagrody 
dla szkoły. Największy zachwyt wśród 
uczniów wzbudziły niezwykłe możliwo-
ści tablicy interaktywnej, pozwalającej 
na zdobywanie wiedzy w atrakcyjny  
i przystępny sposób. Na koniec uczest-
nicy spotkania mieli okazję podzielić 
się wrażeniami dnia podczas skrom-
nego poczęstunku. Nas, nauczycieli, 
napawa satysfakcją i dumą fakt, że nasi 
uczniowie uczą się w coraz lepszych 

warunkach. Ostatnie lata są dla nas 
bardzo szczęśliwe m.in. w 2012 roku 
holenderska Fundacja Cruyff’a ufun-
dowała szkole wspaniałe, nowoczesne 
boisko. To sprzyja rozwijaniu uczniow-
skich talentów i zachęca do nauki. Do-
wodem na to są liczne sukcesy odno-
szone w konkursach przedmiotowych 
i zawodach sportowych. A jeśli dzieci 
zdobywają wiedzę w sali lekcyjnej, na 
której wyposażenie zapracowały wła-
sną aktywnością i kreatywnością, sa-
tysfakcja staje się jeszcze większa. 

Opublikowano fragmenty wywiadu, pełna jego 
treść jest dostępna na stronie: 
www.dzielnica6.krakow.pl
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 „Metamorfoza”




