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Szanowni Mieszkańcy
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam
spokoju, zdrowia, jak najmniej trosk i niepokojów, a jak najwięcej
okazji do rodzinnych spotkań.
Oby Nowy Rok przyniósł wiele radości i możliwość zrealizowania
planów oraz marzeń.
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Podgórze Duchackie
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Szanowni Państwo
Mijający rok
niestety nie przyniósł zakończenia
pandemii. Nadal
żyliśmy w reżimie
sanitarnym, nie
można było przeprowadzić wielu cyklicznych imprez, które Rada Dzielnicy XI konsekwentnie wspiera od lat. Nie odbyły
się m.in. rodzinne pikniki w przedszkolach i szkołach, nie było Ludowych Ech
Kurdwanowa. Przeznaczone na ten cel
pieniądze nie przepadły, zostały wykorzystane w placówkach oświaty i kultury
na niezbędne remonty, zakup potrzebnego wyposażenia. Sytuacja nie pozwala
także na coroczne spotkanie Mikołaja
z dziećmi czy zorganizowanie tradycyjnej
Wigilii dla samotnych. Zadbaliśmy za to
o większą liczbę paczek ze słodyczami dla
najmłodszych oraz z żywnością dla osób
potrzebujących wsparcia.
Na szczęście koronawirus nie sparaliżował działań remontowych i inwestycyjnych. Prowadzono je w szkołach i przedszkolach, na wielu ulicach i chodnikach.

Cieszą postępujące prace rewitalizacyjne
w Parku Duchackim i rozpoczęcie tego
typu działań w Parku Kurdwanowskim.
Choć mamy prawo narzekać na wiele
bolączek trapiących Podgórze Duchackie, z których największą jest chyba
chaotyczna zabudowa i coraz bardziej
dotkliwy deficyt miejsc parkingowych,
to jednak nie sposób nie zauważyć, że
zachodzi też wiele pozytywnych zmian.
Podsumowując mijający rok, nie
można pominąć jubileuszu 35-lecia
istnienia Międzyszkolnego Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Krakowiak”,
w którym swoje talenty rozwija rzesza
dzieci i młodzieży. O ich umiejętnościach
można się było przekonać na specjalnym koncercie, który zgromadził byłych
i obecnych wychowanków, liczne grono
przyjaciół Zespołu.
Życzę Państwu wiele radości na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności w 2022 r.
Kazimierz Bożek
Przewodniczący Rady i Zarządu
Dzielnicy XI

Czas podsumowań
Kończy się rok
2021, który obfitował w inicjatywy oraz inwestycje
oczekiwane przez
Mieszkańców
Dzielnicy XI. Przybliżę Państwu działania, które podjąłem jako Radny Miasta
Krakowa oraz Dzielnicy 11.
Do najważniejszych inwestycji, które udało się zrealizować dzięki zabezpieczeniu środków z budżetu Miasta
Krakowa należą te dotyczące poprawy
standardów drogowych, np. remonty
nakładkowe ulic Tuchowskiej oraz Stojałowskiego, przy Szkole Podstawowej
nr 162. Nie mogę nie wspomnieć także
o zabezpieczeniu środków oraz rozpoczęciu konsultacji społecznych związanych z mającymi powstać rondami
na skrzyżowaniach ulic Łużyckiej/Bochenka, Łużyckiej/Cechowej oraz Bojki/
Stojałowskiego.
Kolejnym ważnym działaniem dotyczącym bezpieczeństwa było zagwarantowanie kwoty 700 tys. zł na modernizację monitoringu wizyjnego
na osiedlach Kurdwanów oraz Piaski

Nowe. Prace powinny zakończyć się
do końca roku.
Istotne były także inwestycje
w szkołach oraz przedszkolach. Przykładowo, zakończenie modernizacji
boiska przy Szkole Podstawowej nr 55
przy ul. Dobczyckiej, zmodernizowanie
monitoringu wewnętrznego oraz budowa wyczekiwanego od lat nowego
ogrodzenia Szkoły Podstawowa nr 149
przy ul. Bujaka (w przyszłym roku rozpoczną się w tej placówce prace termomodernizacyjne); Przedszkole Samorządowe nr 6 przy ul. Bujaka może
pochwalić się nową wiatą dla rowerów, która powstała dzięki współpracy
z Radą Dzielnicy 11.
Warto też wspomnieć o nowych
boiskach w Parku Kurdwanów, czy społecznych ogródkach działkowych oraz
psim wybiegu, które wkrótce zaczną
funkcjonować.
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
życzę Państwu zdrowia i spokoju oraz
wszelkiej pomyślności w 2022 roku.
Dominik Homa
Radny Miasta Krakowa,
Radny Dzielnicy XI
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Spełnienie marzeń wielu pokoleń

103 lata temu spełniło się wielkie
marzenie pokoleń Polaków – państwo polskie wróciło na mapę świata, Polska odzyskała niepodległość.
Spełniło się marzenie, za które wielu
naszych rodaków zapłaciło najwyższą
cenę. Cenę własnego życia. Okolicznościowe uroczystości odbyły się w wielu placówkach na terenie Podgórza
Duchackiego, a także przy Kamieniu
Pamięci przy ul. Malborskiej.
W przeddzień Święta Niepodległości
zgromadzili się przy nim przedstawiciele
władz samorządowych Dzielnicy XI i Stowarzyszenia Przyjaciół Woli Duchackiej,
mieszkańcy, a także poczty sztandarowe
szkół z terenu Podgórza Duchackiego i 13
Szczepu Swarożyca ZHP. Jego komendantka przypomniała historię walki o niepodległość, losy Polaków walczących
w XIX w. w powstaniach narodowych,
uczestniczących w walkach na wielu frontach I wojny światowej, a także rolę Orląt
Lwowskich i Józefa Piłsudskiego. Zwróciła
uwagę, że każdy dowód pamięci o wydarzeniach historycznych, to nasz hołd dla
walczących o wolność.
Kazimierz Bożek, Przewodniczący
Rady i Zarządu Dzielnic XI, zauważył, że
niezwykły entuzjazm naszych przodków
powinien udzielić się również i nam, inspirując do działania oraz budząc dumę
z tego że jesteśmy Polakami, że mamy
tak bogate dziedzictwo narodowe i, że
kontynuujemy dzieło wielkich rodaków.
Jego zdaniem, uczucia patriotyczne powinny być w nas tak żywe jak wtedy –
11 listopada 1918 roku, i nie wolno nam
zapominać o tradycji i dobrych wzorach.
Niezwykle ważne jest wychowywanie
młodzieży w duchu patriotyzmu, podkreślanie dumy z bycia Polakami, gdyż
do tego nas zobowiązuje przeszłość naznaczona krwią i ofiarami wielu pokoleń
naszych rodaków.
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Dodatkowe patrole
Poprawa bezpieczeństwa jest jednym
z priorytetów Rady Dzielnicy XI. Stąd co
roku podejmowane są uchwały o przeznaczeniu środków na zakup wyposażenia dla Straży Miejskiej Miasta Krakowa
oraz Policji, a także na dodatkowe patrole. Na ten ostatni cel w roku 2021 wyasygnowano 10 400 zł. Kwota ta pozwoliła
na wykonanie 13 dwuosobowych patroli. Odbyły się one od lipca do września
w sobotnie wieczory i noce.
Służby były realizowane na trasach
i w godzinach wynikających z analiz
przeprowadzonych przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji VI, a także wskazanych przez radnych i mieszkańców,
głównie na terenie Woli Duchackiej i os.
Kurdwanów Nowy.

Przewodniczący Bożek zaapelował:
Zróbmy wszystko, aby 11 listopada był
dniem radosnym i wyjątkowym dla każdego z nas. Jest to przecież dzień ponownych narodzin naszej Ojczyzny. Zadbajmy,
aby stał się prawdziwym świętem, ponad
wszelkimi podziałami.
Zgromadzeni wysłuchali wiersza Tadeusza Kubiaka „Tu wszędzie Polska” w interpretacji Magdaleny Jarząb, uczestniczki zajęć w Młodzieżowym Domu Kultury
im. K. I. Gałczyńskiego przy ul. Beskidzkiej
(ta placówka była organizatorem uroczystości) oraz zaśpiewali wspólnie z Międzyszkolnym Ludowym Zespołem Pieśni
i Tańca „Krakowiak” pieśni patriotyczne.
Złożono też wiązanki kwiatów przy
Kamieniu Pamięci, a 11 listopada w kościele O.O. Zmartwychwstańców została
odprawiona msza św. za Ojczyznę.
DUL
Od 1 stycznia 2022 roku zmienią się kryteria dochodowe uprawniające do
świadczeń z pomocy społecznej.
Jeśli Twój dochód jest niższy niż 776 zł lub, gdy dochód na członka Twojej
rodziny nie przekracza 600 zł netto, masz prawo ubiegać się o przyznanie świadczeń pieniężnych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Zmiany obejmują również przyznawanie pomocy w programach osłonowych,
w których obowiązują podwyższone kryteria dochodowe.
Szczegółowe zasady przyznawania świadczeń można znaleźć na stronie internetowej MOPS Kraków lub poznać w bezpośrednim kontakcie z pracownikiem
socjalnym w filiach MOPS:
 filia nr 8, ul. Na Kozłówce 27, tel. 12 659 12 68
 filia nr 3, ul. Rzeźnicza 2, tel. 12 57 00 07
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W przeddzień!

Wspomnijcie o nas, cośmy szli wichrem
w burzę dziejową
Słowa Józefa Piłsudskiego mosiężną smugą znaczą biel ściany przy wejściu głównym do Szkoły Podstawowej
nr 149 przy ul. Bujaka. Mosiężna smuga łączy też przedmioty szczególne –
Legionowego Orła z płaskorzeźbą
przedstawiającą Marszałka, Patrona
szkoły.
Tutaj 10 listopada, jak co roku, złożono wiązankę biało-czerwonych kwiatów,
zapalono światełka pamięci. W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości fetujemy również święto naszej
szkoły. I chociaż z uwagi na rygory sanitarne musieliśmy zmienić formułę
obchodów, to i tak był to dzień szczególny. W części oficjalnej uczestniczyli
reprezentanci klas, poczet sztandarowy,
samorząd szkolny. Oprawą muzyczną był
mini koncert pieśni legionowych odegranych na dzwonkach.
Delegacja uczniów złożyła również
kwiaty pod Krzyżem Katyńskim oraz
przy grobie Marszałka Józefa Piłsudskiego w krypcie na Wawelu.
Lekcje inaczej...
Zaprojektowaliśmy szereg działań
międzyprzedmiotowych, aktywizując
uczniowską kreatywność i patriotyczną
wrażliwość. Motywem wiodącym była
gra fabularna „Kto ty jesteś?”, której narrację rozpisano na kilkanaście wykadrowanych zdarzeń edukacyjnych. Znany
tekst poetycki został podzielony na małe
sekwencje, które należało zwizualizować
dowolną techniką plastyczną. Efekty
tych zadań wyeksponowane zostały
na drzwiach sal lekcyjnych.
Kolejną okazją do refleksji nad istotą
patriotycznych postaw wczoraj i dzisiaj
była gra edukacyjna „Lapbook o Polsce”
dla uczniów klas 1-3. Składała się z kilku

stacji, które dotyczyły dawnych i obecnej
stolicy, królów i prezydentów Polski, symboli narodowych, doniosłych wydarzeń.
„Wszystko co polskie...” czyli
Matematycy dla Biało-Czerwonej
Uczniowie klas szóstych uczestniczyli
w grze terenowej w ramach realizacji
projektu grantowego „Matematyka na co
dzień i od święta”. Czteroosobowe drużyny wykonywały zadania ukryte w 11
stacjach zadaniowych. Od wykreślanek,
poprzez krzyżówki i labirynt pozyskiwali
wiedzę o symbolach, pamiątkach narodowych, wydarzeniach historycznych.
W kilku stacjach ukryto zdjęcia ojców
niepodległości (Piłsudskiego, Witosa,
Dmowskiego, Daszyńskiego) wraz z kodami QR. Ich zeskanowanie pozwalało
odczytać ukryty cytat, którego autorem
była postać ze zdjęcia. Szczególnie wymowne wydają się słowa Dmowskiego:
„Wszystko co polskie jest moje, niczego się
wyrzec nie mogę”.
Zadaniem każdej drużyny było
przejście w odpowiedniej kolejności
przez wszystkie 11 stacji, rozwiązanie
wszystkich zadań. Zwieńczeniem trudu
był specjalny quiz.
Co może myszka komputerowa?
Jak się okazuje, może pomóc i to bardzo!
Gdy ma się tylko osiem lat i trudne zadanie domowe do wykonania, za jej sprawą

można się dowiedzieć, dlaczego utraciliśmy wolność i jak odzyskaliśmy niepodległość. Trudno z tym dyskutować, skoro
w piękny i prosty sposób mówią o tym
dzieci z klasy 2 E. W niezwykłej inscenizacji ukazują skomplikowane i bolesne
wydarzenia z naszej historii. Robią to tak
naturalnie i przekonująco, że skłonni jesteśmy przystać na to, że i komputerowa myszka wie, co jest na rzeczy. Słowa
szkolnego hymnu, które są jak coda tego
przedstawienia, nabierają dodatkowego
wyrazu:
Patrząc w przyszłość, pamiętamy,
Jaką cenę wolność miała.
11.11
O godzinie jedenastej jedenaście, jak
sztafeta z klasy do klasy, niosły się słowa kolejnych zwrotek Mazurka Dąbrowskiego.
Konkursy, wystawy…
Oczywiście nie zabrakło i okolicznościowych konkursów tematycznych. Uczniowie bardzo chętnie w nich uczestniczyli, a efekty rywalizacji można obejrzeć
na stronie internetowej szkoły. Znaczek
z Marszałkiem, Portret Marszałka, Pieśni
i piosenki patriotyczne, to tylko niektóre z nich. W ramach obchodów Święta
Szkoły na lekcjach wychowania fizycznego odbyły się biegi sztafetowe oraz
pokazy i ćwiczenia udzielania pierwszej
pomocy.
„Ojczyzna to wielki zbiorowy
obowiązek”
To tytuł wystawy okolicznościowej poświęconej dwóm wielkim Polakom – Józefowi Piłsudskiemu i Cyprianowi Kamilowi Norwidowi. Stanowiła ona swoistą
scenografię dla szkolnych wydarzeń.
Halina Płońska-Murzańska
Zdjęcia Jagoda Dawiec,
Katarzyna Olbrycht-Pawłowicz
Składam szczególne podziękowania dla
Anny Błaut za pomoc w przygotowaniu
materiału do artykułu.
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10 listopada 2021
Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I.
Gałczyńskiego, jak co roku, włączył się
w uroczystości rocznicy odzyskania niepodległości. Upamiętnienie tego ważnego wydarzenia dla naszej ojczyzny
rozpoczęliśmy przy Kamieniu Pamięci –
miejscu szczególnie ważnym dla mieszkańców Dzielnicy XI.
W godzinach popołudniowo-wieczornych w filii Młodzieżowego Domu
Kultury odbył się koncert pn. „Do kraju
tego…”. Zgromadzeni goście wsłuchiwali
się w patriotyczną poezję, okolicznościowe pieśni i piosenki wprowadziły wszystkich w nostalgiczny, listopadowy nastrój.
Utwory muzyczne wykonali uczestnicy
sekcji muzycznej pod kierownictwem Andrzeja Powroźnika oraz Studio Piosenki Harmonia, pod batutą Katarzyny Retelewskiej.
MK

Małe smoki w kimonach
Tytuł tekstu, to zarazem tytuł projektu realizowanego w ramach Budżetu
Obywatelskiego. Jego nadrzędnym
celem jest wyrównywanie szans dzieci
i młodzieży we wszechstronnym rozwoju psychofizycznym. Niezwykle
ważną rolę w tym procesie odgrywa
kultura fizyczna, a w szczególności
sport, który wyzwala pozytywne
emocje, pozwala rozładować nadmiar
energii wychowanków, eliminuje napięcie emocjonalne.
W sporcie młodzież widzi drogę do
sławy, aprobaty i uznania w społeczeństwie. Nawet niewielkie sukcesy sportowe
poprawiają samoocenę, dają zadowolenie
oraz satysfakcję i mogą doprowadzić do
wiary w możliwości uzyskania lepszych
wyników, także w innej dziedzinie życia.
Systematyczne zajęcia sportowe odciągają od zachowań destruktywnych, wykraczających poza przyjęte normy społeczno-moralne. Dostarczają za to wzorców
właściwych form spędzania wolnego czasu i wprowadzają we właściwe środowisko rówieśnicze, koleżeńskie, społeczne.
Projekt „Małe smoki w kimonach” polega na przeprowadzeniu bezpłatnych
zajęć ju-jitsu dla dzieci i młodzieży szkolnej. Odbywają się one w Klubie Sportowym Grappling Kraków mieszczącym
się w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 17 przy ul. Czarnogórskiej
14. Projekt realizowany jest w ramach
Budżetu Obywatelskiego Dzielnicy XI.

Zajęcia odbywają się według poniższego harmonogramu:
Dzieci młodsze 4-6 lat
 Grupa 1 – poniedziałek i środa
16:00 – 16:45
 Grupa 2 wtorek i czwartek 17:00 –
17:45, piątek 16:00 – 17:00
Dzieci starsze 7-9 lat
 Grupa 3 – poniedziałek i środa
16:45 – 17:45
 Grupa 4 – wtorek i czwartek 17:45 –
18:45 oraz piątek 16:00 – 17:00

Juniorzy 10-15 lat
 Grupa 5 – wtorek i czwartek 16:00 –
17:00 oraz piątek 17:00 – 18:00
Na podstawie wieloletniego doświadczenia w prowadzeniu szkoleń jesteśmy przekonani, iż treningi ju-jitsu stanowią doskonałą bazę do realizacji celów
takich jak przeciwdziałanie patologiom
oraz budowanie prospołecznych postaw
i właściwego kodeksu moralnego.
Sport ten to zajęcia ogólnorozwojowe, kształtujące wytrzymałość, szybkość, siłę, zręczność, koordynację oraz
orientację przestrzenną. Ich celem jest
wszechstronne rozwijanie wspomnianych cech poprzez gry i zabawy ruchowe, czyli jedne z najbardziej atrakcyjnych
form zajęć dla dzieci. Podczas treningów
dzieci uczą się umiejętności upadania,
co gwarantuje bezpieczeństwo podczas
zajęć. Stopień intensywności ćwiczeń
dostosowany jest do możliwości rozwojowych uczestników.
Od najmłodszy lat dziecko rozwija
wszystkie podstawowe cechy motoryczne, a także uczy się wzajemnego szacunku,
godnego zachowania oraz wzmacnia poczucie własnej wartości. Prowadzone działania ukierunkowane są na faktyczną walkę
ze zjawiskami przemocy oraz patologii społecznych, zarówno w tradycyjnych formach,
jak i poprzez innowacyjne działania.
Anna Moskalewicz-Dudek
Autorka projektu
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Krakowianie
zdecydowali
54 062 – to liczba mieszkańców Krakowa, którzy zdecydowali
się wziąć udział w tegorocznym głosowaniu na projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa.
To o 6429 więcej niż przed rokiem, ale i tak niewiele, zaledwie
7% mieszkających w naszym mieście. Ci, którzy nie głosowali,
stracili możliwość wpłynięcia na zmianę swojego otoczenia,
zrealizowanie w swojej okolicy ciekawego projektu. Kolejna
szansa za rok.
W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa pod głosowanie poddano łącznie 596 zadań, w tym 99
ogólnomiejskich i 497 dzielnicowych. Do rozdysponowania
było 35 mln zł, z tego 7 mln zł na projekty ogólnomiejskie i aż
28 milionów złotych na wnioski dzielnicowe.
Jak głosowaliśmy?
Łącznie oddano 51 229 ważnych głosów. Blisko 70 proc. krakowian wybrało głosowanie elektroniczne. W ten sposób najchętniej oddawały głos osoby w przedziale wiekowym od
26 do 45 lat. Także ta grupa była najbardziej aktywna, gdyż
oddała ponad połowę wszystkich głosów. Swoje preferencje
można było także wskazać w aż 120 punktach do głosowania uruchomionych m.in. w filiach Biblioteki Kraków, domach
kultury, siedzibach rad dzielnic. Z tej możliwości korzystały
głównie osoby najmłodsze i najstarsze. – Frekwencja w grupie
do 15 lat, która wyniosła ponad 10%, to dobry znak na przyszłość, taka wzrastająca świadomość młodych ludzi, żeby zadbać o swoje miasto i otoczenie – mówił Mateusz Płoskonka,
zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia
podczas prezentacji wyników tegorocznego głosowania.
– Cieszy nas coraz większe zainteresowanie mieszkańców
projektami ekologicznymi. Ta tendencja się zmieniła na przestrzeni lat. W pierwszych edycjach budżetu obywatelskiego
chętniej były wybierane projekty infrastrukturalne – zaznaczył
z kolei wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig.
Krakowianie rokrocznie stawiają na projekty zielone, infrastrukturalne i kulturalne, jest to już stały trend w budżecie
obywatelskim.
Najbardziej aktywną w głosowaniu była dzielnica Dębniki,
następnie Podgórze i Nowa Huta. Natomiast najwięcej projektów zostało poddanych pod głosowanie w Podgórzu, Nowej
Hucie, Prądniku Białym i w dzielnicy Wzgórza Krzesławickie.
Statystyki Podgórza Duchackiego
Dzielnica XI pod względem frekwencji wypadła przeciętnie.
Z wynikiem 6.09% zajęliśmy 12. miejsce na 18 dzielnic. Oznacza
to bardzo podobny wynik do sąsiadującej z nami Dzielnicy
XII Bieżanów-Prokocim, w której frekwencja wyniosła 6,49%.
Zwycięskie projekty
Lista projektów, które zostaną zrealizowane była ustalana
z uwzględnieniem liczby oddanych głosów i wysokości dostępnych środków. W pierwszej kolejności zadania poddane
pod głosowanie uszeregowano według uzyskanego poparcia.
Następnie zaznaczano te, na których realizację wystarczy pieniędzy. Zdarzało się więc, że projekty z mniejszym poparcie, ale
tańsze, też zmieściły w grupie tych, które zostaną zrealizowane.
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Płynie z tego
wniosek, że zgłaszając pomysł
kosztujący kilkaset tysięcy złotych
trzeba zadbać
o bardzo duże
poparcie, by znalazł się on na jednym z czołowych
miejsc. Projekty niszowe, skierowane do określonych odbiorców, nie są bez szans, o ile nie są zbyt kosztowne. Stanowią
bowiem swoiste uzupełnienie pozwalające wykorzystać całą
pulę środków będących do dyspozycji.
Mieszkańcy Podgórza Duchackiego zgłosili 50 projektów
(6. miejsce), z których po weryfikacji pod głosowanie poddano
30 (8. miejsce). Głosujący zdecydowali, że do realizacji skierowanych zostanie 10 z nich. Oto one:
Liczba
głosów
450 tys. złotych na Park Kurdwanowski
2845
555 555 zł na rewitalizację Parku Duchackiego 2546
Sportowa Malborska – Street Workout, OCR 2074
i plac zabaw
Nasadzenie roślin odstraszających kleszcze
1499
w Dzielnicy XI
Ptasia stołówka
692
Małe smoki w kimonach – bezpłatne zajęcia 667
dla dzieci
Sadzonki dla Podgórzan
636
Biblioteka z ofertą dla dzieci
630
Zakup strojów ludowych i instrumentów dla 368
Zespołu Krakowiak
Profesjonalne, bezpłatne zajęcia biegowe dla 196
mieszkańców
Nazwa projektu

Wartość
450 000 zł
555 555 zł
248 500 zł
30 000 zł
14 000 zł
30 060 zł
36 000 zł
14 000 zł
21 000 zł
9 600 zł

Projekty ogólnomiejskie
Z puli ogólnomiejskiej, w której do wyboru było 99 propozycji,
zrealizowanych zostanie 13 projektów:
 Toalety przy placach zabaw w każdej dzielnicy
 Zasadźmy wspólnie Las Krakowian!
 Zielone Płuca Krakowa – zielona każda dzielnica
 Młynówka Królewska – najdłuższy park w Polsce! Nowy etap
 Lodowisko dla krakowian
 Rehabilitacja w Schronisku dla Zwierząt
 Strażacka Mobilna Izba Przyjęć – etap II
 Kraków zrywa z betonem
 Stop Dzikim Wysypiskom Śmieci!
 Strefa relaksu na Podgórzu
 Mobilne zestawy ratujące życie z AED dla Straży Miejskiej
 Komputerowy kurs z klubem Herkules
 Wielofunkcyjne stoły do gry Teqball w Nowej Hucie
Czas na nowe pomysły
Tegoroczne głosowanie za nami. Można już zacząć się zastanawiać nad propozycjami, które zostaną zgłoszone w przyszłorocznej edycji. Warto skonsultować swój pomysł z innymi, może
podsuną sugestie, które uatrakcyjnią go, pozwolą łatwiej opisać,
gdy nadejdzie czas przygotowywania wniosków. Wszystkie informacje zamieszczane są na bieżąco na stronie internetowej
www.budzet.krakow.pl
DUL
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Aktywne przedszkolaki
W Samorządowym Przedszkolu 163 im. Heleny Bechlerowej przy ul. Podedworze w roku szkolnym 2021/2022, jak zwykle zresztą, nie ma czasu na nudę.
Każdego dnia przedszkolaki poza realizacją treści i wymagań, określonych
w Podstawie Programowej i programie nauczania, rozwijają swoje zainteresowania i pasje, a także zdobywają nowe umiejętności: dzieci doświadczają,
eksperymentują, tworzą, przeżywają, uczestniczą, poznają, poszerzają wiedzę,
uczą się, a przy tym wszystkim dobrze się bawią. Przedstawiamy relacje z wydarzeń w ostatnich tygodniach.
Jak co roku, we wszystkich grupach od
października odbywają się zajęcia ruchowo-rytmiczne i umuzykalniające,
prowadzone przez kadrę instruktorską
Międzyszkolnego Ludowego Zespołu
Pieśni i Tańca „Krakowiak”. Dzięki nim
przedszkolaki nie tylko rozwijają umiejętności wokalne i taneczne, pamięć ruchową, ale także uczą się współpracy,
a dzięki obcowaniu z folklorem, poznając muzykę i tradycje, wzbogacają swój
słownik o archaizmy, gdyż śpiewają piosenki ludowe z różnych regionów Polski.
Październik pełen wydarzeń
14 października wszystkie grupy wzięły
udział w warsztatach, podczas których

Zajęcia w grupie III

ozdabiały ekologiczną torbę. Dzieci
samodzielnie wybierały wzory i kolory,
po czym starannie malowały z zapałem
tkaninę. Warsztaty wywołały wiele pozytywnych emocji i dostarczyły wszystkim
dużo radości. Ponadto rozwijały w dziecięcych serduszkach wrażliwość, gdyż
dla nieobecnych tego dnia w przedszkolu torby ozdabiali rówieśnicy.
Kilka dni później przedszkolaki obejrzały przedstawienie pt. „Wieża do Nieba”
w wykonaniu aktorów teatrzyku przyjezdnego „Eden”. Spektakl dostarczył dzieciom
sporo wrażeń. Tym razem poznały bohatera, który nie liczył się z nikim, nikogo też
nie chciał słuchać. Jak to się skończyło,
trzeba by zapytać dzieci, bo to one musiały właśnie ratować nieszczęsnego bohatera z opłakanych skutków niesubordynacji.
Teraz wszyscy już doskonale wiedzą, że
należy szanować każdego człowieka i nie
można myśleć tylko o sobie.
Pod koniec października w przedszkolu odbyły się warsztaty „Ogród w szkle”,
podczas których dzieci samodzielnie
wykonywały kompozycję z różnorodnego materiału: ziemi, piasku, żwirku i kory,
na koniec umieszczając w słoiku roślinkę.
Przy okazji tych zajęć nasi wychowankowie mogli wykazać się wiedzą na temat
tego „Co jest potrzebne roślinie do prawidłowego rozwoju?” Starszaki z pełną
świadomością, satysfakcją i radością wymieniały czynniki, obiecując dbać i troszczyć się o swoje roślinki.
W październiku w naszym przedszkolu został także zorganizowany rodzinny konkurs fotograficzny „Jesień
w obiektywie”, który spotkał się z dużym
odzewem. Piękne fotografie przedstawiające elementy jesiennej przyrody,
uchwycone w wyjątkowym momencie,
bądź w szczególnej perspektywie, ozdobione przez uczestników kreatywnymi
dodatkami, zajęły miejsce na przedszkolnej wystawie, a młodzi twórcy otrzymali
dyplomy i upominki.
Odkrywcy, artyści i badacze
W ramach współpracy z filią 40 Biblioteki

Grupa I maluje torby

publicznej w Krakowie, dzieci z naszego
przedszkola systematycznie biorą udział
w lekcjach bibliotecznych. W związku
z ograniczeniami wynikającymi z trwającej pandemii koronawirusa, zajęcia są
prowadzone z zachowaniem wszelkich
środków ostrożności i procedur bezpieczeństwa.
Od października trwają zajęcia dodatkowe pozwalające dzieciom zdobyć
nowe umiejętności, rozwijać ich zainteresowania. Każda grupa ma swój obszar
aktywności, i tak:
 grupa I kółko plastyczne „Mali artyści”
 grupa II kółko sportowe „Sprawna
rączka, sprytna nóżka”
 grupa III kółko plastyczne „Twórcze
Przedszkolaki”
 grupa IV kółko eksperymentalne
„Mali Odkrywcy”
 grupa V kółko sensoryczne „Kreatywne Przedszkolaki”
 grupa VI kółko eksperymentalne
„Mali Badacze – w świecie eksperymentów”
Przykładowo, 5- i 6-latki z grupy VI,
z dużą radością uczestniczyły w pierwszych zajęciach, podczas których sprawdzały, czy można oddzielić zmielony
pieprz od soli, nie poświęcając na to
zajęcie całego dnia jak Kopciuszek. Nie
mając do pomocy mrówek, wykorzystaliśmy balon i wełniany sweter. Jakież to
były emocje, towarzyszące naszym badaczom, kiedy naelektryzowany balon
przyciągnął lekkie drobinki pieprzu.
Listopadowe aktywności
5 listopada obchodziliśmy w naszej placówce Dzień Postaci z Bajek. Z tej okazji
w przedszkolu zamiast dzieci pojawiły
się: księżniczki, piraci, króliczki, myszki
i wiele innych bajkowych postaci. Nikogo to nie dziwiło, wręcz przeciwnie,
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Dzień Postaci z Bajek, grupa II

panie nauczycielki zadbały o to, aby
każde dziecko tego dnia czuło się wyjątkowo, bajkowo i niezwykle. W podróż
do bajkowej krainy przenosiliśmy się
na przeróżne sposoby. W jednej grupie
było to zaklęcie, w innej przejście przez
magiczny tunel, sposobów było wiele,
a każdy z nich równie skuteczny. Ważne
było tylko to, aby się tam znaleźć. Tego
dnia nie zabrakło zabaw, zadań, tańców,
zagadek, quizów, które wyzwoliły wiele
pozytywnych emocji u dzieci. Ponadto
każde z nich mogło wykazać się imponującą wiedzą na temat znajomości bohaterów literatury dziecięcej.
Z kolei 10 listopada wszystkie dzieci
z naszego przedszkola uczciły rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości.
W każdej grupie odbyły się zajęcia związane z tym tematem, podczas których
przedszkolaki poszerzały wiedzę na tematy związane z patriotyzmem – czym

Dzień Postaci z Bajek, grupa IV
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Malowanie toreb w grupie V

Laureaci konkursu fotograficznego z grupy VI

jest niepodległość i jak to się stało, że po
123 latach udało się ją odzyskać, komu
to zawdzięczamy i jakie znaczenie ma
niepodległość.
Podczas obchodów Święta Niepodległości przedszkolaki śpiewały piosenki

Obchodzy Świeta Niepodległości, grupa VI

patriotyczne, a o godzinie 11:11 w podniosłych nastrojach uroczyście odśpiewały hymn narodowy, czym potwierdziliśmy swój udział w akcji Ministerstwa
Edukacji i Nauki „Szkoła do hymnu”.
Bogusława Rudnik
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Poszukiwania wspólnego kodu
młodych Europejczyków
„Czy istnieje wspólny kod młodych
Europejczyków?” – to tytuł przedsięwzięcia, które było realizowane
w ramach POWER programu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.
Uczestniczyli w nim uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 przy ul. Kamieńskiego.
Jego realizacja niestety od początku napotykała na przeszkody związane
z restrykcjami pandemicznymi. Pierwotnie wyjazd był zaplanowany na marzec
2020 r., ale doszedł do skutku dopiero
jesienią br. W październiku, z udziałem
dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa Anny Domańskiej, dyrekcji
szkoły, nauczycieli i uczniów, odbyło się
jego podsumowanie.
Założenia projektu
Nauczyciele z ZSE, którzy przygotowali projekt, zdają sobie sprawę, iż zmieniająca się rzeczywistość stawia przed
uczniami, nauczycielami i wychowawcami nowe wyzwania. Globalizacja świata
niesie za sobą bezsprzecznie korzyści,
ale oznacza również pojawienie się
i wzrost nastrojów nacjonalistycznych
oraz ksenofobicznych. Projekt powstał

w odpowiedzi na zdiagnozowane problemy uczniów, które przeszkadzają im
w odniesieniu życiowego i zawodowego
sukcesu. Są to przede wszystkim radykalizacja poglądów i postaw oraz trudności
w odnalezieniu się na europejskim rynku
pracy, wynikające z postawy zamkniętej,
niewystarczającej znajomości języków
obcych oraz niedostatków w zakresie
kompetencji „miękkich”. Przedsięwzięcie
zakładało nawiązanie kontaktu i wyjazd
do szkoły średniej we Francji. Placówka
i region zostały wybrane na zasadzie podobieństw i kontrastów.
Celem projektu było kształtowanie kompetencji kluczowych, których
nabywanie i doskonalenie wymagane
jest na każdym etapie edukacji, zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa
Edukacji oraz zaleceniami Parlamentu
Europejskiego i Rady Europy. Udział
w przedsięwzięciu miał wpłynąć na rozwój osobisty i wzmocnienie świadomości europejskiej beneficjentów.
Program zakładał zapoznanie
uczniów ZSE z młodzieżą ze szkoły
we Francji, zarówno w życiu szkolnym
jak i prywatnym. Autorom zależało,
aby działania projektowe były w jak

największym stopniu skorelowane z codziennym funkcjonowaniem placówki.
Długo oczekiwany wyjazd
W marcu 2020 r. nie udało się wyjechać.
Było to możliwe dopiero w październiku br. Ograniczenia pandemiczne wymusiły dokonanie niezbędnych korekt
w programie pobytu, jednak szczęśliwie
udało się zrealizować założenia projektu. Uczniowie i ich opiekunowie w drodze do celu, czyli miejscowości Hazebrouck we francuskiej części Flandrii,
zatrzymali się w Brukseli, gdzie zwiedzili
jej zabytkowe centrum i Dzielnicę Europejską. Było więc zdjęcie przed siedzibą
Komisji Europejskiej i spacer po Grand
Place.
Niezapomniane wrażenia pozostawiła podróż pociągiem TGV (koleją dużych prędkości), zwiedzanie Lille, a także
Dunkierki gdzie pierwsze kroki skierowano do Muzeum Operacji Dynamo,
w trakcie której w 1940, przy wielkim
zaangażowaniu brytyjskiej Royal Navy,
ale i prywatnych jednostek pływających,
ewakuowano ponad 300 tys. żołnierzy
brytyjskich. Smutne pamiątki sprzed 80
lat do dziś dają tam wiele do myślenia
i znakomicie wpisuję się w temat wspólnego kodu młodych Europejczyków,
czyli wspólnej historii.
W szkole w Hazebrouck odbyło się
spotkanie z przedstawicielką lokalnej
Polonii. Nasi uczniowie przedstawili
swoją prezentację dotyczącą Polski,
Krakowa i swojej szkoły. Były też lekcje
języka migowego, gotowania i zajęcia
„jak zostać perfekcyjnym tatą”, rozgrywki
w gry planszowe oraz wspólne wyjście
na kręgle z młodzieżą francuską.
Uczniowie wrócili do Krakowa pełni
wrażeń, emocji i wspomnień po kilku
dniach poświęconych na poszukiwanie wspólnego kodu Młodych Europejczyków. Szukali go na pokładzie
samolotu, ulicach wielokulturowej
Brukseli, prowincjonalnego, ale uroczego Hazebrouck, malowniczego
Lille, legendarnej Dunkierki. Szukali
w parkach, sklepach, pociągach, ale
przede wszystkim w zaprzyjaźnionej
szkole. Czy go znaleźli? Chyba tak.
Tworzą go otwartość, radość życia i …
np. media społecznościowe.
Magdalena Labudzka
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Kim był kapitan
Włodzimierz Wolny…?

16 lipca, na Woli Duchackiej, między
ul. Szkolną a Wspólną, pożegnanie Włodzimierza Wolnego. Ostatni spacer. Ileż
to było z nim spacerów, przejazdów po
Woli. Po Woli Wolnego.
Pytają mnie, kto to Włodzimierz
Wolny. Odpowiadam im: On był Wolą
Duchacką, parkiem podworskim, ulicą
Malborską, Główną, Piłsudskiego, wszystkimi ulicami. Akuszerką i jej setkami
noworodków zapisanych w książce. Był
Krzyżem Katyńskim, grobem Nieznanego Żołnierza, pomnikami, tablicami
pamiątkowymi, Kamieniem Pamięci. Kapliczką i jej budowniczymi. Strumieniem,
rzeką, stawami. Obozem Plaszow, jego
ogrodzeniem którego nie ma, więźniami
i tymi rozstrzelanymi których tak trudno
się doliczyć. Był prochem spalonych ciał
unoszącym się po wojnie. Był krzesłem
w katowni UB i perwersyjnymi piórkami –
narzędziami tortury. Był wszystkimi dyrektorami szkół w okolicy i kałamarzem,
i rysikami, i tabliczkami do nauki pisania.
Mówił, że wszystko to jakby przesuwało
się na taśmie filmowej. To życie – był nim.
Był żoną swoją i dziećmi, i wnukami, prawnuczętami. I matką szyjącą,
i ojcem kolejarzem, i braćmi których
już nie ma i tylko on jeden pozostał, ale

i tak odchodzi, zabierając wszystko to, co
przeżył i zapamiętał. Był obroną Lwowa,
drogą którą przeszedł i skokiem z wagonu. I raną od bagnetu tego, którym
zabił, choć nie wie czy zabił, lecz usłyszał
jęk. Był swoimi harcerzami z drużyny Kościuszki, sprawnościami, obozami gdzie
był wychowawcą. Był nauczycielem niezależnie od etatu, w każdej sytuacji zachowywał poczucie misji.
Myślał, że ktoś kiedyś go zastąpi w tej
Polsce, w tej małej i tej wielkiej jak niebo
nad głową. Jak historia i przyszłość. Bo
jak marzyć to marzyć.
To On wymyślił „szklane domy”,
w które uwierzyliśmy, budowane
na Woli, biedną krainę szczęścia, raj
w którym zło zamienia się w dobro po
zjedzeniu jabłka lub bułeczki z truskawką od pani Bemowej.
Napisał nam nowe życiorysy, w których Wola zajmuje więcej miejsca niż
byśmy chcieli. Przyszył nas do niej nicią
swej matki jak tarczę do szkolnego mundurka. Nie mamy wyjścia, my też musimy być Wolą Duchacką, każdy na swoją
miarę.
Żegnaj, Włodku, spróbujemy dopisać
ciąg dalszy do Twojej opowieści.
Jaro Gawlik
PS. Pomimo nieobecności kpt. Włodzimierza Wolnego, Radosław Omieciński
nadal kręci film biograficzny o „Żołnierzu
z Przekątnej”. Prace nad filmem rozpoczęte w lipcu 2020 r., przerwane przez
zwiększoną liczbę zachorowań w październiku ub.r., są kontynuowane. We
wrześniu 2021 r. były rozmowy z tymi,
którzy dobrze znali pana Włodka.
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Ostatnie
pożegnanie
Przyjaciela

Pierwsze uroczystości przy Grobie
Nieznanego Żołnierza. Inicjatorem jego
powstania na cmentarzu przy ul. Wspólnej
był kapitan Wolny

16 lipca 2021 roku na cmentarzu przy
ul. Wspólnej na Woli Duchackiej Zachód
pożegnaliśmy kapitana Włodzimierza
Wolnego, żołnierza Armii Krajowej, wieloletniego przyjaciela Szkoły Podstawowej nr 55, orędownika troski o miejsca
pamięci narodowej.
Przez lata zabiegał o upamiętanie ważnych dla społeczności lokalnej
miejsc związanych z historią walk o wolną i niepodległą Polskę. To z Jego inicjatywy powstał na miejscowym cmentarzu
Grób Nieznanego Żołnierza oraz Krzyż
Katyński, upamiętniający zamordowanych w Katyniu i poległych na wszystkich frontach II wojny światowej. Potem
Włodzimierz Wolny symbolicznie przekazał wspomniane miejsca pamięci narodowej pod opiekę naszej szkole.
Przez 30 lat spotykaliśmy się razem
(uczniowie, nauczyciele i społeczność lokalna) w tych miejscach z okazji rocznic
patriotycznych i świąt narodowych. Wielokrotnie odwiedzał nas w szkole, spotykał się z młodzieżą, ucząc prawdziwej historii i opowiadając o swoich wojennych
losach. Przez całe swoje dorosłe życie,
troszczył się o lokalne i ojczyźniane potrzeby, pielęgnował i krzewił wartości
patriotyczne.
Odszedł na wieczną wartę do Pana.
Koniec służby Panie Kapitanie Wolny!
Odpocznij sobie!
Pozostaniesz w naszej wdzięcznej
pamięci.
Krystyna Janiszewska
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Świętujemy 35. urodziny
„Krakowiaka”

Cóż to były za obchody jubileuszowe?! Jak na zespół przystało,
iście koncertowe! Niemal 200 artystów, od juniora do seniora.
Na scenie, niczym w soczewce, skupił się 35-letni dorobek artystyczno-wychowawczy Międzyszkolnego Ludowego Zespołu
Pieśni i Tańca „Krakowiak”.
Sala rozbrzmiewała najpiękniejszymi ludowymi melodiami mazurów, oberków, polek i wieloma innymi dźwiękami.
Przepiękne, barwne, oryginalne ludowe stroje oraz dynamiczna muzyka cieszyły oko i ucho każdego widza, a brawurowo
i dynamicznie wykonany program co i rusz wywoływał aplauz
widzów.
» Szczegóły na str. 14
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Świętujemy 35. urodziny „Krakowiaka”
» Dokończenie ze str. 12
Co prawda jubileusz 35-lecia Międzyszkolnego Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Krakowiak” miał być świętowany w 2020 r.,
ale ze względu na pandemię koronawirusa oficjalne obchody
zostały przeniesione na rok 2021. Przybyli na jubileuszowe koncerty zostali zabrani w muzyczną podróż po niemal wszystkich
zakątkach Polski.
Z Kolbergiem przez kraj
Koncerty galowe odbyły się 16 i 30 października w Nowohuckim Centrum Kultury. Zostali na nie zaproszeni przedstawiciele władz samorządowych, instytucji partnerskich, bliskich
nam środowisk kulturalno-artystycznych, jak i rodziny naszych
podopiecznych. Całemu przedsięwzięciu towarzyszyło hasło
przewodnie „Z Kolbergiem przez kraj” i prócz warstwy estetycznej, posiadało również walor edukacyjny.
Publiczność została zabrana przez tytułowego Kolberga
w podróż po niemal wszystkich zakątkach Polski. Widzowie
mogli zajrzeć pod strzechy i podejrzeć różne zwyczaje oraz
obrzędy. W rolę, wspomnianego wcześniej, przewodnika brawurowo wcielił się Rafał Ślęczka, tato jednej z uczestniczek
zajęć. W wędrówce towarzyszyła mu Gospodyni, czyli Annika
Mikołajko-Osman, nasza akompaniatorka, nauczycielka rytmiki
i jednocześnie znakomita sopranistka.
W efekcie goście otrzymali piękne widowisko teatralno-muzyczne. Była to iście porywająca przygoda przy wtórze
śpiewu, słowa mówionego, tańca i gry aktorskiej. Wszystko
dopełniała bogata scenografia, na którą składał się wystój
staropolskiej izby, uzupełnionej tłem, wykorzystującym nowoczesną technologię multimediów. Tym samym tradycja
weszła w mariaż ze współczesnością, zyskując nowy wymiar, niepowtarzalny charakter i sobie tylko właściwą siłę
przekazu.
Scenariusz, o który zadbała Beata Wilczyńska, nauczycielka
tańca w Zespole, pozwolił odwiedzić widzom bez mała każdy
region Polski. Poznali atmosferę życia wiejskiego na Rzeszowszczyźnie, Lubelszczyźnie, Sądecczyźnie, Żywiecczyźnie, w Cieszynie, na Śląsku i oczywiście na ziemi krakowskiej.
Przygotowaniem muzycznym naszych młodych muzyków
zajęli się: Maria Kędra-Biskup, Marta Sajdek-Pułka i Zbigniew
Słomski. Kapelę poprowadził Mirosław Gawlik. O przygotowanie wokalne zadbały: Aldona Skoczek, Anna Lech i Annika
Mikołajko-Osman, a tancerze ćwiczyli pod okiem Beaty Wilczyńskiej, Marty Gracy i Anny Kruczek.
Gratulacje i wyrazy uznania
Na ręce Dyrektor Zespołu, Aldony Skoczek, zostało przekazanych wiele gratulacji i wyrazów podziwu. Wyrażali je przedstawiciele władz samorządowych, zaprzyjaźnionych zespołów
folklorystycznych, partnerskich placówek oświatowych oraz
młodzieżowych domów kultury, rodziców i inni goście.
W imieniu Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, Dominika Jaśkowca, powinszowania padły z ust Wiceprzewodniczącego Rady Miasta, Sławomira Pietrzyka, który także dołączył
się do życzeń. Gratulacje złożyła również Anna Korfel-Jasińska,
Wiceprezydent Miasta Krakowa ds. Edukacji, Sportu i Turystyki, która mówiła w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa,
Jacka Majchrowskiego oraz swoim. Głos zabrał także Krzysztof
Stanek, Członek Zarządu Dzielnicy XI Podgórze Duchackie,
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który w imieniu Przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy XI
Kazimierza Bożka oraz własnym pogratulował wspaniałego
wydarzenia.
Dwoje naszych nauczycieli – Maria Świrska i Mirosław Gawlik, otrzymało odznakę „Przyjaciel Dziecka”, przyznaną przez
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.
Z przyjemnością dzielimy się również informacją, iż Prezydent Miasta Krakowa zauważył jednego z naszych wybitnych
uczestników zajęć, Macieja Wilczyńskiego, który otrzymał
list gratulacyjny przekazany mu przez Wiceprezydent Annę
Korfel-Jasińską. Warto przy tej okazji zaznaczyć, że Maciek to
młody muzyk, instrumentalista, kompozytor, aranżer i twórca
programów artystycznych o tematyce ludowej. Zespół po raz
pierwszy wykonał kompozycje Maćka, tj. Chodzenie z gaikiem
i kogutkiem, czyli Wielkanoc w Bobrownikach oraz Suitę Cieszyńską.
Wspólne wysiłki
Przygotowanie koncertów jubileuszowych wymagało dużego
nakładu pracy, zarówno w wymiarze artystycznym, jak i organizacyjnym. Oznaczało też znaczące koszty, z jakimi nie
bylibyśmy w stanie sobie poradzić bez pomocy wielu osób
dobrej woli.
Od strony medialnej wsparli nas: Radio Plus, czasdzieci.
pl Kraków, mastodzieci.pl, MIASTO pociech, portal Kraków
Zaprasza, Fundacja Promocji Kultury.
W roli partnerów wydarzenia wystąpili: Województwo Małopolskie, Rada Dzielnicy XI Podgórze Duchackie, Consonni,
Kaskada Catering, Columbus Energy.
Rangę wydarzenia podkreślały także patronaty honorowe
Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity, Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego, Prezydenta
Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego oraz Małopolskiego
Kuratora Oświaty Barbary Nowak.
Warto było czekać
Podziwiano poziom artystyczny wychowanków, ale także doceniono kondycję całej placówki, która trwając przy swych
korzeniach, z sukcesem podejmuje wyzwania współczesności.
Efektem tego jest prężna działalność, której efekty nieustannie
można podziwiać na scenie. Wyrazem uznania są także żywe
reakcje publiczności podczas wydarzeń, w których Zespół
uczestniczy, często pojawiający się aplauz.
Obydwa koncerty spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem i otrzymały wiele pochwał, połączonych ze słowami
uznania. Można zaryzykować stwierdzenie, iż publiczność,
tak długo, jak na jubileuszowe obchody czekała, tak długo
na koniec naszych artystów oklaskiwała! Niech ten fakt będzie zatem miarą sukcesu całego przedsięwzięcia, poziomu
programu artystycznego, panującej atmosfery i satysfakcji
zaproszonych gości.
Gwoli ścisłości, 35 lat istnienia Zespołu przypadało w roku
2020, ale ze względu na pandemię oficjalne obchody trzeba
było przenieść na rok bieżący. Nie tylko zatem widzowie czekali
na spotkanie z nami, ale również i my z widzami!
Kolejna okazja do świętowania już za 4 lata, kiedy będziemy
obchodzili 40. urodziny „Krakowiaka”. Na to wydarzenie już
dzisiaj zapraszamy. Tymczasem do naszej strony i Facebooka
odsyłamy. Tam bieżący repertuar ukaże się przed Waszymi
oczami, byście wiedzieli, gdzie wcześniej spotkać się z nami.
M.P.
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Priorytety dzielnicowych
Komisariat Policji VI w Krakowie przekazał Radzie Dzielnicy XI wykaz miejsc zagrożonych, które w okresie od
1 sierpnia 2021 roku do 31 stycznia 2022 roku objęte będą
szczególnym nadzorem dzielnicowych.
Wybór lokalizacji wynika z liczby zgłoszeń, próśb o interwencję, a także codziennych obserwacji policjantów. Koncentracja
działań w określonym rejonie służy skutecznemu wyeliminowaniu uciążliwości i zagrożeń, pokazaniu społeczeństwu, że
warto zgłaszać funkcjonariuszom uwagi i sugestie, gdyż są one
brane pod uwagę przy planowaniu działań.

Policjanci proszą o przekazywanie spostrzeżeń dotyczących sytuacji niebezpiecznych i dostrzeganych zagrożeń, co
pozwoli na ujęcie ich w planie działań prewencyjnych. Uwagi
można zgłaszać w Komisariacie Policji VI przy ul. Ćwiklińskiej
4, bezpośrednio do dzielnicowych lub podczas obrad Komisji
Bezpieczeństwa i Praworządności Rady Dzielnicy XI.
Apelują też reagowanie, gdy widzimy wykroczenie czy
przestępstwo, wzywanie funkcjonariuszy i wyrażanie zgody
na wystąpienie w roli świadka. Funkcjonariusze nie mogą być
wszędzie, dostrzec każdej niebezpiecznej sytuacji. Stąd tak
ważna jest współpraca ze społeczeństwem.

Stopień
służbowy oraz
Miejsce i opis zagrożenia
Dane kontaktowe
imię i nazwisko
dzielnicowego
Ul. Wysłouchów, Bojki – oszustwa spenalizowanych w art. 286 par st. sierż. Piotr Majda 602 632 231
1 KK na tzw. „legendę”.
Dzielnicowy.cwiklinskiej21@krakow.policja.gov.pl
Orlik, ul. Bujaka 15 – zakłócanie ładu i porządku publicznego,
mł. asp. Janusz
602 541 898
dewastacje mienia.
Turecki
Dzielnicowy.cwiklinskiej22@krakow.policja.gov.pl
602 632 231
Park Kurdwanów – zakłócanie ładu i porządku publicznego, spoży- st. sierż. Szymon
wanie alkoholu.
Domoń
Dzielnicowy.cwiklinskiej23@krakow.policja.gov.pl
Rejon terenów zielonych przy bloku ul. Podedworze 2A – zakłóca- sierż. sztab. Michał 602 543 564
nie ładu i porządku publicznego, spożywanie alkoholu.
Wójcik
Dzielnicowy.cwiklinskiej24@krakow.policja.gov.pl
mł. asp. Rafał Klich 602 572 341
Rejon bloku ul. Białoruska 6 – grupowanie się osób spożywających alkohol, używających środków odurzających, zakłócających
Dzielnicowy.cwiklinskiej14@krakow.policja.gov.pl
porządek publiczny.
asp. szt. Piotr Kluza 602 543 567
Ul. Dobczycka 20, rejon zmodernizowanych boisk sportowych
Dzielnicowy.cwiklinskiej15@krakow.policja.gov.pl
oraz terenów zielonych przyległych do Szkoły Podstawowej
nr 55 – gromadzenie się młodzieży zakłócającej porządek publiczny oraz spoczynek nocny.
Ul. Beskidzka 30 – zakłócanie ładu i porządku publicznego, groma- asp. Adam Mysiura 602 561 574
dzenie się osób spożywających alkohol, zaśmiecających rejon, zaDzielnicowy.cwiklinskiej16@krakow.policja.gov.pl
kłócających spokój i ciszę nocną w rejonie placówek handlowych.
602 596 951
Ul. Malborska 69 (rejon sklepu monopolowego), ul. Malborska 64B asp. szt. Paweł
Dzielnicowy.cwiklinskiej17@krakow.policja.gov.pl
(rejon przytuliska dla kobiet), wiaty przystankowe w ciągu ul. Mal- Woźny
borskiej – zakłócanie ładu i porządku publicznego, spożywanie
alkoholu.

Gdzie to wyrzucić?
W związku z występowaniem koronawirusa SARS-Cov-2
wiele osób korzysta ze środków ochrony w postaci rękawiczek, maseczek, przyłbic. Obowiązkowo trzeba
je stosować podczas zakupów w sklepach. Niestety,
dbanie o zdrowie nie zawsze idzie w parze z ekologią.
Władze Krakowa apelują, by nie rozrzucać zużytych
maseczek ochronnych czy jednorazowych rękawiczek
na trawnikach, chodnikach czy w przydrożnych rowach.
Tak robić nie wolno!
Jeżeli nie jesteśmy w pobliżu swojego miejsca zamieszkania, to wrzucajmy zużyte materiały do miejskich koszy. W domu wszystkie odpady tego typu powinniśmy wyrzucać do koszy lub czarnych worków
przeznaczonych na odpady zmieszane.
Zalegające w różnych miejscach odpady szpecą nasze otoczenie i przede wszystkim stanowią zagrożenie
epidemiologiczne dla każdego z nas.
Pamiętaj: zużyte rękawiczki należy wyrzucać do
kosza!
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Jesienne porządki
Czy jedynie wiosna jest odpowiednią porą roku do robienia
porządków? Zdecydowanie nie. Uczestnicy zajęć tanecznych
z zespołu Dextra i Studia Tańca Rytm w Młodzieżowym Domu
Kultury im. K. I. Gałczyńskiego zaprezentowali w październiku
zgromadzonej publiczności jesienny pokaz mody. Inspiracją
do jego przygotowania było wcześniejsze porządkowanie
MDK-owskich strojów. Rodzice nagrodzili gromkimi brawami
modelki prezentujące stroje.
Uczestnicy pokazu wzięli także udział w quizach na temat
mody i jesieni. Atmosfera była wspaniała, wszyscy bawiliśmy
się wyśmienicie!
Marlena Kruk

Jesień – pora wesoła

Zdrowe kanapki

Z początkiem roku szkolnego przychodzi jesień, piękna, złota,
pachnąca owocami, warzywami, aromatycznymi grzybami,
kwiatami. Ta kolorowa pora roku zagościła też w murach Szkoły
Podstawowej nr 55 przy ul. Dobczyckiej.
Dzieci z klas I-III przygotowywały piękne prace plastyczne, wykorzystując różnorodne techniki. Powstały jesienne
krajobrazy malowane farbami, jesienne liście z wydzieranek,
grzyby z warzyw, owoce i warzywa wykonane z plasteliny,
leśne zwierzęta z papierowych talerzyków. Nie zabrakło także
tradycyjnych ludzików z kasztanów, żołędzi i szyszek.
Uczniowie z klasy III B uczestniczyli w klasowym turnieju
drużynowym. Podczas, którego pracując w grupach mogli
sprawdzić swoją wiedzę o obecnej porze roku rozwiązując
różnego rodzaju zadania.
Zorganizowany został też konkurs plastyczny „Kapelusz
pani jesieni”. W kreatywny sposób wykorzystane zostały dary
jesieni, które ozdobiły dzieła młodych twórców.
Ciepłe jesienne dni zachęcały do spacerów. Podczas jednego z nich uczniowie z klasy III B ze swoją wychowawczynią
zbierali liście z okolicznych drzew i krzewów. Po powrocie do
szkoły dzieci rozpoznawały je i opisywały dzięki zainstalowanym wcześniej aplikacjom w swoich telefonach. W efekcie
powstały bogate w treści zielniki stanowiące źródło cennych
informacji.
Joanna Słowiak
Wychowawczyni klasy III B

W Samorządowym Przedszkolu 33 przy ul. Rżąckiej promujemy zdrowy tryb życia. Wiedząc, że dzieci najszybciej uczą się
przez zabawę, zajęcia teoretyczne urozmaicamy działaniami
praktycznymi. Przedszkolakom bardzo się to podoba, chętnie
chłoną wiedzę i zdobywają nowe umiejętności.
Trzylatki z grupy Misiów rozmawiały o tym, w jaki sposób
należy dbać o swoje zdrowie. Dzieci dowiedziały się, jak ważna
jest odpowiednio zbilansowana dieta, bogata w różnorodne produkty, poszerzyły swoją wiedzę nt. owoców i warzyw
i podjęły się samodzielnego przyrządzenia drugiego śniadanie. Na początku przypomniały sobie zasady bezpieczeństwa
podczas posługiwania się sztućcami. Po starannym umyciu rąk
dzieci samodzielnie smarowały pieczywo masłem, a następnie
układały na kromkach wybrane przez siebie produkty. Znalazły
się wśród nich m.in. pyszne domowe przetwory przygotowane przez ich najbliższych. Przedszkolaki świetnie poradziły
sobie z zadaniem, kształcąc przy tym odpowiednie nawyki
żywieniowe, rozwijając kreatywność, dbałość o higienę oraz
samodzielność.
Po raz kolejny okazało się, że dzieci lubią kanapki z warzywami, nawet jeżeli ich wcześniej nie chciały jeść. Nie dosyć, że
kanapki naszych przedszkolaków wyglądały pięknie, to najważniejsze, że zawierały mnóstwo witamin. Nawet największe
grupowe niejadki zjadły swoją porcję z apetytem.
Tekst i zdjęcie
Magdalena Wierdak
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Biblioteka Kraków poleca
Każda pora roku jest dobra, by sięgnąć po ciekawą książkę.
Przedstawiamy kilka propozycji przygotowanych przez
pracowników Biblioteki Kraków.
Mocarz myśli i serca

Z satysfakcją zamknąłem po lekturze opasłą księgę – blisko siedemset
stron – opisującą życie, działalność
i dokonania ks. Józefa Tischnera
(1931-2000). Wybitnego uczonego
i duchownego. Intelektualisty, ale też
wielkiego człowieka, którego obecność – jak wspominają jego przyjaciele – pozwalała poczuć dotknięcie
dobra, gdy nikt z nas nie mógł się tego
spodziewać, a także pomagała być
wolnym. Pisarz i poeta, Wojciech Bonowicz, autor omawianego tomu Tischner. Biografia, świetnie
znający tę postać, dodaje, iż przy nim miało się ochotę żyć i obdarzać życiem innych.
Autor biografii Tischnera w sposób zrozumiały dla czytelnika prezentuje i tłumaczy rozważania filozoficzne swojego
bohatera, wkomponowane w opis jego bardzo ciekawego
życiorysu, pełen szczegółów, anegdot, ludzi, z którymi na swojej drodze zetknął się ksiądz profesor z Papieskiej Akademii
Teologicznej w Krakowie.
O przemianach w początkach III RP Tischner nie raz wypowiadał się krytycznie. Zwracał uwagę nie tylko politykom,
iż duch odwetu pociąga za sobą opłakane skutki, wyrażał przekonanie, że nasza ojczyzna dzisiaj, jak nigdy prawie, potrzebuje
religii, która by tę Polskę odnowiła. Ale co Polska robi z religią?
Bardzo często czyni ja narzędziem nienawiści bliźniego swego.
Przez dekady nie pozostawał obojętnym wobec postaw kapłanów i hierarchów kościelnych, przestrzegał ich przed sojuszem
z władzą świecką.
Biografia Tischnera jest mocno poszerzoną wersją książki
Bonowicza z 2021 roku, którą jakże trafnie reklamuje wydawca:
biografia człowieka, którego dziś tak bardzo brakuje. Są jednak
jego książki, po które warto i należy sięgać.
Bonowicz W., Tischner. Biografia, Kraków, SIW Znak, 2020
Kolorowe wolne ptaki

Rzetelnie napisane biografie niezwykłych osób, autentycznych w swoich
przeżyciach i dokonaniach a nie marketingowo wykreowanych jak to nie
raz dzisiaj bywa, są fascynujące. Do
takich bez wątpienia należy książka
poświęcona aktorce Kalinie Jędrusik
i pisarzowi Stanisławowi Dygatowi,
którzy przez trzy dekady PRL-u tworzyli oryginalną parę – odpowiednik
amerykańskiego związku Marilyn
Monroe i Arthura Millera. I choć powstały liczące po kilkaset stron odrębne tomiska o tych postaciach (m.in. D. Michalskiego – Kalina Jędrusik, 2011 oraz L.
Sadkowskiej-Mokkas – Dygat Pan, 2020), to historię ich wzajemnych relacji chyba najpełniej przedstawia wydana w 2020

roku publikacja Remigiusza Grzeli Z kim tak ci będzie źle jak ze
mną? Powstał małżeński portret, na który w pełni zasługiwali,
bo byli sobie potrzebni, jak twierdzi jego autor, dodając, że
jakby nie istnieli trzeba by ich było napisać.
Ogromnym walorem wielowątkowej opowieści biograficznej o tej parze (462 strony), z zaskakująco małą liczbą zdjęć,
w której pojawia się mnóstwo nazwisk, jest przybliżenie czasów minionej Polski z perspektywy życia elit kultury. Czytelnika
mało zorientowanego w historii tamtych lat narysowany przez
Grzelę kontekst może nużyć i przytłaczać nadmiarem informacji, podobnie jak szczegółowość wielu zaprezentowanych
wydarzeń może zaciemniać główny wątek, czyli losy tej niezwykłej pary kolorowych ptaków, z których każde chciało czuć
się swobodnie, być sobą. Dla lepszego zrozumienia zachowań
tej pary, łączących je więzów, konieczne było moim zdaniem
wprowadzenie tak szerokiego tła.
Grzela R., Z kim tak ci będzie źle jak ze mną? Historia Kaliny
Jędrusik i Stanisława Dygata, Kraków, Wydawnictwo Otwarte,
2020
Piotr Wasilewski
Być krukiem, czy papugą?

Nie jest łatwo wybrać ze
współczesnego rynku wydawniczego książkę dla
dziecka, która pod względem graficznym i literackim
będzie dziełem sztuki. Czym
się kierować i gdzie szukać
podpowiedzi? Proponuję,
by zapytać bibliotekarza lub
sprawdzić, które publikacje
otrzymały nagrodę np. Nagrodę Żółtej Ciżemki przyznawaną
od 2017 r. przez Bibliotekę Kraków. W bieżącym roku Kapituła
nagrodziła książkę Katarzyny Kozłowskiej „O kruku, który chciał
zostać papugą” z ilustracjami Agnieszki Żelewskiej.
Łąka Tysiąca Kwiatów to miejsce pełne fruwających, skaczących i stąpających zwierząt. Wśród nich można znaleźć: sowę
Klementynę, wiewiórki – Gryzeldę, Ogryzkę i Rufusę, pająka
Makarego, dzika Szczepana, koniki polne, myszy, mrówki, a także kruka Rocha. Ten ostatni to główny bohater opowiadania,
który jest nieszczęśliwy z powodu swojego nieatrakcyjnego
i czarnego upierzenia. Marzy, by mieć kolorowe piórka i stać
się papugą. Zwierzęta postanawiają pomóc Rochowi. Planują
zebrać płatki kwiatów, wysuszyć je i przyczepić do skrzydeł
kruka za pomocą pajęczej nici. Czy kruk zostanie papugą i będzie szczęśliwy? O tym czytelnicy przekonają się poznając
przygody Rocha.
„O kruku, który chciał zostać papugą” to opowieść o marzeniach, tolerancji, szczęściu, przyjaźni, samoakceptacji, wolności i szacunku. Z treścią korespondują ilustracje Agnieszki
Żelewskiej, które są drobiazgowe, mają wyraziste kolory, a jednocześnie są dowcipne.
Dajcie się wciągnąć w bajkowy świat Katarzyny Kozłowskiej
i Agnieszki Żelewskiej.
Kozłowska K., O kruku, który chciał zostać papugą, Warszawa,
Wydawnictwo Bajka, 2020.
Paulina Knapik-Lizak
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Świat przedszkolaka,
po pożegnaniu z rodzicami
Po ostatnim uścisku i pomachaniu na pożegnanie, rodzic
odchodzi do swoich zajęć i obowiązków, zostawiając swój
największy skarb w przedszkolu. U części dorosłych rodzi się
wiele obaw i pytań dotyczącymi tego, co dalej dzieje się z jego
dzieckiem w przedszkolu.
Smutek i płacz
Najwięcej obaw pojawia się, gdy zostawia się w przedszkolu
dziecko smutne i płaczące. Warto wtedy pamiętać, że przeważnie już po kilku dniach w przedszkolu, rozpacz szybko się
kończy, bo wspólna zabawa, atrakcje, odkrycia i zawiązujące
się przyjaźnie odwracają uwagę od dziecięcych smuteczków.
Czasami wracają one w ciągu dnia, ale wtedy wzięcie na kolana
przez panią, przytulenie lub zaproponowanie jakiejś atrakcyjnej dla dziecka zabawy są skutecznymi sposobami na ukojenie
jego smutku.
Oczywiście są dzieci, które niekiedy nawet do końca edukacji przedszkolnej okazują smutek przy rozstaniu z rodzicami –
po prostu tak mają – ale proszę mi wierzyć, gdy tylko wchodzą
na salę przedszkolną, szybko o nim zapominają, rzucając się
w wir przedszkolnego życia towarzyskiego.
Czy sobie poradzi?
To ważne pytanie. Sprawa o której trzeba myśleć jak najwcześniej. Najczęściej im dziecko lepiej radzi sobie z samoobsługą,
tym szybciej i łatwiej adaptuje się do warunków przedszkolnych. Według prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej nieporadność
w samoobsłudze przenosi się na sferę emocjonalną i intelektualną. Teza ta jest naszym zdaniem, nauczycieli przedszkolnych,
trafna, zgodna z naszymi obserwacjami.
Należy zadać sobie pytanie: czego można oczekiwać od
trzylatka? Otóż, wbrew przeświadczeniu wielu rodziców, dziecko trzyletnie bardzo wiele czynności powinno wykonywać
samo. Jeszcze kilkanaście lat temu oczywistym było, że dzieci
przekraczając próg przedszkola w większości potrafiły:
 korzystać z toalety i kontrolować czynności fizjologiczne
(układ moczowy dziecka z reguły jest wystarczająco rozwinięty, by mogło ono kontrolować oddawanie moczu ok.
2.-2,5. roku życia),

samodzielnie myć ręce,
samodzielnie jeść łyżką przy stole,
wycierać nos,
rozpoznawać swoje rzeczy,
rozbierać i ubierać się (z niewielką pomocą).
I choć świat przez te kilkanaście lat się bardzo zmienił, to
normy rozwojowe nie. Tego wszystkiego nadal powinniśmy
oczekiwać od trzylatka. Jednak bardzo duża część dzieci przychodząc do przedszkola jest mało samodzielna.
Możemy przypuszczać, że rodzice w swojej miłości, połączonej z powszechnym brakiem czasu, traktują swoje pociechy jakby były w wieku poniemowlęcym i wyręczają je we
wszystkich, nawet podstawowych czynnościach, robiąc im
niestety w ten sposób „niedźwiedzią przysługę”. Takie dzieci
przeważnie są bezradne w wielu, nawet prostych sytuacjach
przedszkolnych, nie podejmują wyzwań i samodzielnych prób
sprostania zadaniu, często brakuje im kreatywności i odwagi,
zawsze czekają na pomoc dorosłego.
Czy Pani w przedszkolu mu pomoże? Oczywiście, że tak!
Ale samopoczucie takich dzieci jest zdecydowanie gorsze, niż
u maluchów przyzwyczajonych do samodzielności.







Relacje z innymi
Pierwszy rok w przedszkolu, to dla dziecka bardzo duże wyzwanie – znalezienie sobie i ugruntowanie pozycji w grupie,
oswojenie się z ilością rówieśników, mnogością bodźców, hałasem, obowiązującymi zasadami i wymaganiami… To dla
wielu dzieci trudne, a nawet bardzo trudne.
Oczywiście są dzieci „bezproblemowe”, świetnie sobie radzące w większości sytuacji przedszkolnych. Duża część jednak
nie potrafi właściwie reagować na wydarzenia dla niego stresujące czy niechciane, stąd pojawiają się przepychanki, piski,
krzyki czy wyrywanie zabawek.
Kształtowanie umiejętności właściwego reagowania w takich sytuacjach, to proces niestety długotrwały i wymagający
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współpracy wszystkich osób wychowujących dziecko. Jedyną,
skuteczną metodą jest konsekwentne przypominanie zasad,
stawianie granic, a w razie potrzeby ponoszenie odpowiedzialności za niewłaściwe zachowania.
Jaka jest pani?
Pani w przedszkolu dość szybko staje się dla dziecka kimś
bardzo ważnym. Niekiedy równie ważnym jak mama i tata.
Przeważnie przedszkolak wybiera sobie jedną z osób, które
się nim opiekują – niekiedy jest to jedna z wychowawczyń,
a niekiedy pani z personelu obsługowego. Pan konserwator
również miewa swoich wielbicieli. I to właśnie ta osoba obdarzona zostaje szczególną atencją i uwagą. Przejście pod
opiekę innej osoby jest powodem do niezadowolenia. Innej
Pani „mniej się wybacza”.
Należy jednak pamiętać, że wszystkie osoby zajmujące się
dziećmi w przedszkolu to pasjonaci. Ktoś nielubiący dzieci
i pracy z nimi nie wytrzyma w tym zawodzie dłużej niż pół roku.
Patrzymy jak nasi podopieczni zmieniają się z dnia na dzień,
obserwujemy ich postępy i niepowodzenia, towarzyszymy im
codziennie przez kilka godzin. To rodzi bliskość.
Proszę także wierzyć w to, co nauczycielka opowiada
o dziecku. To zadziwiające, jak bardzo różne potrafią być dzieci
w przedszkolu, od tego jakie są w domu. A ponieważ mamy
z rodzicami wspólny cel – dobro dziecka, współpraca i wzajemne zaufanie są niezbędne. Oczywiście obowiązuje pełna
dyskrecja!

Czy zajęcia będą ciekawe
Bardzo duża część rodziców najbardziej zainteresowana jest
ilością i rodzajem zajęć dodatkowych. Jeśli jest to tylko możliwe, zapisują dzieci na wszystkie dostępne w przedszkolu
zajęcia dodatkowe. Bez względu na to czy pociecha jest nimi
zainteresowana, czy nie; czy dojrzała do tego typu zajęć, czy
nie; są przeświadczeni, że w przedszkolu poza zajęciami dodatkowymi dzieci nic nie robią. Tymczasem to nieprawda!
Nauczyciele grup prowadzą bardzo urozmaicone zajęcia
dydaktyczno-wychowawcze. I robią to dużo lepiej niż instruktorzy zajęć dodatkowych, bo znają dzieci, ich potrzeby, możliwości i charakterki. Każdy z nauczycieli to wykwalifikowany
specjalista – magister pedagogiki.
W ramach tzw. podstawy programowej, a więc zajęć prowadzonych z wychowawcą, dzieci słuchają opowiadań, uczą
się wypowiadać na określony temat, kształcą kompetencje matematyczne, konstruują, kodują, kształcą umiejętność współpracy, tańczą, śpiewają, gimnastykują się, uczą się posługiwać
językiem obcym, przygotowują przedstawienia, prowadzą prace hodowlane i uczą się życia społecznego. To naprawdę dużo!
Niekiedy tak dużo, że dzieci nie mają już ani ochoty, ani
możliwości percepcyjnych na szachy czy naukę tanga. Chciałyby mieć czas na zabawę z rówieśnikami, wyjście do ogrodu czy
inną swobodną aktywność. Należy również pamiętać, że przedszkolaki bardzo wiele uczą się przez zabawę. I właśnie w ten
sposób zajęcia są przygotowywane przez nauczyciela – mają
być ciekawą zabawą. Nie trudem i znojem. Więc jeśli dziecko
zapytane o to, co robiło dziś w przedszkolu odpowiada – „nic”,
należy zadać inne pytania. Albo popatrzeć na zamieszczane
w przedszkolu (lub na jego stronie internetowej) informacje
nt. bieżącej pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Przedszkole, to dla większości dzieci samo dobro. Uczy
umiejętności współpracy w grupie, tolerancji, dzielenia się
i kompromisów. Otwiera na świat i przygotowuje do przyszłości. Jeśli coś niepokoi rodziców, to warto rozmawiać z nauczycielami, wysłuchać ich argumentów, bo może niepokojąca
sytuacja zostanie wyjaśniona, a obawy rozwiane.
Agata Jelonek
Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 33
przy ul. Rżąckiej

20

KURIER DZIELNICY XI

Nr 8, grudzień 2021 / styczeń 2022

Badanie przeszłości majątku Bonarka
Wiele osób zapewne słyszało o dworze Bemów na terenie
Woli Duchackiej, a kto zna dzieje majątku i folwarku w Bonarce, między dzisiejszymi ulicami Turowicza i Puszkarską? Przed kilkoma miesiącami przeprowadzono badania
archeologiczne tego terenu, więc jest okazja, by poznać
historię miejsca, które należało m.in. do Prezydenta Krakowa Juliusza Lea.
Dawne dzieje
Bonarka była wsią leżącą między Podgórzem, Wolą Duchacką
i Łagiewnikami. Wiadomo, że w XVI wieku stanowiła własność
Bonerów, a następnie Firlejów, znajdowały się w niej stawy
rybne oraz papiernia, założona przez pierwszą z wymienionych
rodzin. Produkowany w niej papier cieszył się wielką popularnością aż do końca XVI wieku.
Rozwój rzemiosła i przemysłu umożliwiał przepływający
w okolicy potok, zwany Budnarką, Bednarką (XV w.), a następnie Bonarką. Dziś nie ma już po nim śladu, choć był jeszcze
widoczny na międzywojennej topograficznej mapie Polski.
Brak informacji, do kiedy papiernia działała, ani czy znajdowała się w miejscu dziewiętnastowiecznego folwarku i majątku
Bonarka. Biorąc pod uwagę przebieg wspomnianego potoku,
zasilającego urządzenia produkcyjne, wydaje się to być wysoce
prawdopodobne. Nazwa niwy: Papierna (Papiernia), widniejąca na mapach w rejonie majątku i folwarku Bonarka, pozostała
w kartografii do czasów niemal współczesnych.
. Pracownia
Badań Zabytków
Architektury – dr arch. Marek
M Łukacz .
Pierwsze
szczegółowe
przedstawienie
zagospodarowania
terenu folwarku zawarte jest w operacie katastralnym Franza

Fragment planu katastralnego miasta Podgórza z 1838 r.,
wykonany przez Franza von Pierreta. Widoczne budynki
folwarku w Bonarce na niwie Papiernia, z zasilającym urządzenia
produkcyjne ciekiem wodnym (dorysowanym na mapie).

von Pierreta z 1838 roku, natomiast sytuację, którą łatwo porównać z zachowanym do niedawna zagospodarowaniem
nieruchomości, przedstawia mapa katastralna z 1847 roku.
Na mapie von Pierreta w miejscu późniejszych zabudowań
gospodarczych widnieje budynek na rzucie odwróconej litery
„L” oraz osobny, prostopadły do niego obiekt. Do folwarku
prowadziła droga od traktu Łagiewnickiego (dzisiejsze ul. Łagiewnicka i Fredry) oraz droga na północ, w stronę Krzemionek
i Podgórza. Drogi łączyły się ze sobą po północnej stronie
założenia.
Co mówi mapa
Druga z map, o których mowa, sporządzona w 1847 roku w ramach ogólnego katastru dla Galicji, aktualizowana w następnych dziesięcioleciach, zawiera wpisane na parcelach nazwiska
właścicieli. Przy niwie Papierna, majątku Bonarka i okolicznych
terenach widnieje nazwisko Adama Nemeckiego.
Założenie, przedstawione na mapie, składa się z budynku,
usytuowanego w miejscu istniejącego do ok. 2006 roku dworu, położonego przy drodze, będącej przedłużeniem drogi
wiodącej na północ, znanej z mapy von Pierreta, z obiektu
w miejscu odsłoniętego podczas obecnych prac archeologicznych „budynku
zachodniego”
oraz położonego
nieco
. Pracownia
Badań Zabytków Architektury
– dr arch. Marek M poniżej,
Łukacz .
na południe, zespołu zabudowy na rzucie litery „G”.

Fragment planu katastralnego miasta Podgórza z 1847 r.,
litografowany w 1866 r., z dopiskami z 1871 r. i z nazwiskami
właścicieli
i parcel
gruntowych.
Widoczne
rozbudowane
Il. nr
II. Kraków, realności
ul. Puszkarska
5. Fragment
planu katastralnego
miasta
Podgórza z 1847 r.,
litografowany
w 1866XIX
r., z dopiskami
z 1871folwarczne,
r. i z nazwiskami
właścicieli realności i parcel grunokoło połowy
w. założenie
z wzniesionym
towych.
Widoczne
rozbudowane
około
połowy
XIX
w.
założenie
folwarczne,
z wzniesionym
budynkiem dworu w północnej części i przebudowanym zespołem
budynkiem dworu w północnej części i przebudowanym zespołem gospodarczym. Por. il. nr
gospodarczym.
III. Wg ANK, sygn. 29/663/0/2/381
_______________________________________________________________________________ 16

Il. nr I. Kraków, ul. Puszkarska 5. Fragment planu katastralnego miasta Podgórza z 1838 r., wy-Kraków, ul. Puszkarska 5 - Relikty dawnego dworu, pozostałości d. wapiennika "Bonarka"
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Warto wiedzieć, że w 1884 roku w sąsiedztwie folwarku
(na obszarze dzisiejszego centrum handlowego „Bonarka”)
rozpoczęła prężną działalność cementownia Bernarda Libana
Fabryka Portland Cementu Bernard Liban i Spółka z własnymi wyspecjalizowanymi wapiennikami. Fabryka Libana położona była w większości na obszarze administracyjnym Woli
Duchackiej, stąd na planach Podgórza przed przyłączeniem
do Krakowa widoczna jest tylko jej część. Cementownia przetrwała do 1937 r., kiedy to została przejęta przez Krakowskie
Zakłady „Solvay”. Po wojnie wyremontowano i zaadoptowano do nowej technologii stare i nieczynne od kilkunastu lat
urządzenia fabryczne. Od 1948 r. do 2003 r. działała w nich
Fabryka Supertomasyny „Bonarka” (późniejsze Krakowskie
Zakłady Przemysłu Nieorganicznego BONARKA w Krakowie,
Zakłady Chemiczne „Bonarka”). W 2009 roku otwarto na tym
terenie Centrum Handlowe „Bonarka”.

Dworek w Bonarce ok. 1878 roku, obraz Stanisława Szembeka,
ówczesnego właściciela majątku. Jacek Malkowski „Nasz
Monachijczyk. Życie i twórczość Stanisława hr. Szembeka 18491891”, Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego 2019

Po 1904 roku (już w trakcie pełnienia funkcji Prezydenta
Krakowa) dworek i posiadłość w Bonarce kupił Juliusz Leo
(1861-1918), traktując zakup jako lokatę kapitału, podobnie jak
w przypadku drugiej z nabytych podczas pełnienia urzędu nieruchomości, czyli dworku z folwarkiem przy ulicy Lubostroń.
Informacje z obrazu Szembeka uzupełniają dane co do rzutu wschodniej strony budynku –prawdopodobnie rozwiązane
w taki sposób już w czasie powstawania frontowego widoku
dworu w latach 70.
Na mapach z tego okresu, jako element, ograniczający
założenie od północy i zachodu pojawia się, zrealizowana w latach 80. XIX w. odnoga Kolei Transwersalnej ze stacją Bonarka.
Plan Podgórza z 1909 roku to pierwszy plan, na którym
explicite zaznaczono wapiennik, zlokalizowany w północnej
części wschodniej partii zabudowań gospodarczych majątku Bonarka, jest jednak wysoce prawdopodobne, że istniał
wcześniej.
Brak informacji, kiedy w obrębie zabudowań folwarcznych
wzniesiono zachowany do dzisiaj piec szybowy, przeznaczony
do wpalania wapna. Po raz pierwszy został on zaznaczony
na mapie z 1909 roku.
Należy wspomnieć, że wapienniki, kamieniołomy, cegielnie były elementem przemysłowego krajobrazu Podgórza
od początków organizacji miasta. Konstrukcje wapienników
» dokończenie na str. 22

. Pracownia Badań Zabytków Architektury – dr arch. Marek M Łukacz .

Il. nr XI. Kraków, ul. Puszkarska 5. Widok dworu od zachodu, 1934 r., elewacja frontowa. Widoczny stan tylko nieznacznie zmieniony w stosunku do przedstawionego na obrazie w latach
70. XIX w., por. il. powyżej. wg fotopolska.eu

Kraków, ul. Puszkarska 5 - Relikty dawnego dworu, pozostałości d. wapiennika "Bonarka"
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Bliżej współczesności
Około 1872 roku właścicielem majątku Bonarka został znany
malarz hrabia Stanisław Szembek. Mieszkał on w Bonarce ze
swoim bratem Józefem do 1879 roku, kiedy to po ślubie powrócił do rodzinnej Wielkopolski. Bracia utrzymywali się z zasobów
rodziny, prowadząc artystyczne i towarzyskie życie. Dworek
odwiedzali krakowscy malarze, m.in. Ludomir Benedyktowicz,
Tadeusz Adjukiewicz, Albert Chmielowski.
Autor biografii malarza opisuje posiadłość jako „dworek
z okazałym parkiem i stawami”, o sielskim charakterze, gdzie
Stanisław hodował w ogrodzie oswojone polne zwierzęta.
Z tego okresu zachował się szkic artysty „Podpatrzone w ogrodzie w Bonarce” oraz widok dworu, namalowany około 1878
roku. Bryła dworu przedstawiona jest w podobny sposób,
w jaki prezentuje się na zdjęciach z lat 30. XX wieku oraz na mapie z 1909 r. i późniejszych.
Dwór z lat 70. XIX wieku był budynkiem murowanym, parterowym, z kolumnowym portykiem na piętrze i rodzajem
ganku–przedsionka w poziomie parteru.
Nie ma informacji, jak za czasów Szembeków funkcjonował
folwark w majątku.

. Pracownia Badań Zabytków Architektury – dr arch. Marek M Łukacz .

Il. nr X. Kraków, ul. Puszkarska 5. Dworek w Bonarce ok. 1878 roku, obraz Stanisława Szembeka, ówczesnego właściciela majątku. Wg J. Malkowski „Nasz Monachijczyk. Życie i twórczość
Stanisława hr. Szembeka 1849-1891”, Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego 2019 r.
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Kraków, ul. Puszkarska 5 - Relikty dawnego dworu, pozostałości d. wapiennika "Bonarka"

W obrębie narysu północnej części wschodniej partii zabudowań mieści się rzut – zapewne późniejszego – zachowanego
do dziś wapiennika.
Zespół zabudowy gospodarczej oraz „budynek zachodni” położone są przy niewielkim placu, do którego prowadzi
wspomniana droga obok dworu oraz – od zachodu – druga
droga, tworząc z pierwszą pętlę i łącząca się z nią po północnej
stronie założenia.
Po wschodniej stronie zabudowań gospodarczych i na południe od dworu znajduje się, tak jak obecnie, wyniesienie
skalne, a po jego wschodniej stronie zaznaczono dwa drewniane budynki. Po zachodniej stronie zespołu zabudowań
gospodarczych znajduje się duży staw – istniejący w przedstawionym miejscu do pierwszej dekady obecnego stulecia
i zasilający go potok.
Porównanie treści obydwu map pozwala przypuszczać,
że istniejący w I połowie XIX w. folwark na niwie Papiernia,
z nieokreśloną w obecnym stanie wiedzy funkcją produkcyjną –związaną z zasilaniem urządzeń wodą – około połowy
wskazanego stulecia zyskał także funkcję rezydencjonalną,
z odpowiednim otoczeniem ogrodowym i parkowym. Właścicielem założenia dworskiego i folwarcznego około połowy
XIX wieku byłby Adam Nemecki.

21

Widok dworu od zachodu, 1934 r., elewacja frontowa, wg
fotopolska.eu
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Badanie przeszłości majątku Bonarka

» dokończenie ze str. 21
o podobnej, jak w Bonarce, formie, zachowały się także w innych częściach Krakowa, gdzie pozyskiwano surowiec i produkowano wapno budowlane (np. wapiennik przy kamieniołomie
miejskim przy ul. Wielickiej, wapiennik na Boguciance w Tyńcu
czy podobna konstrukcja w Mydlnikach).
Zdaniem naukowców wapiennik w Bonarce, wbrew niektórym opiniom, nie był związany z sąsiednią cementownią
Libana, która stanowiła osobny, zorganizowany zespół, wyposażony w nowoczesne piece szybowe o ciągłym ruchu. W porównaniu z produkcją Fabryki Portland wypał wapna na terenie
folwarku już na przełomie stuleci musiał przedstawiać się mało
ekonomicznie.
W pierwszej połowie XX wieku prawdopodobnie zaprzestano użytkowania pieca zgodnie z jego przeznaczeniem i nadano
mu jakąś inną funkcję, o czym świadczyłyby wtórnie wykonane
w jego murach otwory.
W granicach Krakowa
W 1915 roku wraz z Podgórzem nieruchomość znalazła się
w obrębie Krakowa.
Na mapie z 1936 roku nieruchomość wciąż oznaczona jest
jako folwark w odróżnieniu od sąsiedniej fabryki Libana. W czasie
wojny był on być może opuszczony, stąd ustne przekazy o roli
wapiennika jako „placówki AK” lub „magazynu hitlerowców”.
W nieznanym dokładnie czasie, zapewne po zakończeniu
wojny a przed 1965 rokiem, budynek dworu został przebudowany. Od strony wschodniej dobudowano dodatkowy, parterowy trakt i nadbudowano kondygnację z obu stron portyku,
likwidując w ten sposób dawną wysuniętą werandę i znacząco
degradując budynek.
Jak pokazują zdjęcia satelitarne, jeszcze w latach 70. istniał
czworobok budynków przy wapienniku i niewielki obiekt, położony na południe od niego, w układzie zbliżonym do pokazywanego na wcześniejszych mapach od 1909 roku.
Od lat 70. XX w. po wschodniej stronie wyniesienia skal. Pracownia Badań Zabytków Architektury – dr arch. Marek M Łukacz .
nego zaczęto wznosić nowe, użytkowe kubatury. Pierwszym
chronologicznie był budynek poprzeczny. W późniejszym
czasie, zapewne przed latami 80. XX w., dobudowano do niego segmenty, tworząc rodzaj hali. W tym czasie wspomniane
budynki należały do spółdzielni zakładów metalowo-elektrotechnicznych „Motoruch”.
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Przed 2000 rokiem w budynku dworu mieściła się spółdzielnia pracy El Mechanika – zakład uzwajania silników elektrycznych. Po upadku przedsiębiorstwa dworek, który przejęła firma
Krakbau, opustoszał i popadł w ruinę. Według relacji prasowych około 2004 roku został częściowo zniszczony przez pożar.
Na mapie, stanowiącej załącznik graficzny do miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego „Bonarka”, uchwalonego w 2006 roku (nie obejmującego swoim zasięgiem terenów dworku i wapiennika), budynek dworu była nadal widoczny. Rozebrano go zapewne wkrótce potem, gdyż na zdjęciu
satelitarnym z 2009 roku, obrazującym budowę centrum handlowego na terenach byłych zakładów chemicznych „Bonarka”
oraz budowę ulicy Przyjaźni Polsko–Węgierskiej, widoczne są
już tylko fragmenty dolnych partii murów dworu W czasie tych
prac zasypano także staw. Tak więc jedyną zachowaną na powierzchni ziemi pozostałością dawnego założenia folwarczno–dworskiego w Bonarce są relikty pieca wapienniczego.
Badania archeologiczne dworu i wapiennika
Teren dawnego folwarku, gdzie powstaje obecnie osiedle
mieszkaniowe, został niedawno sprawdzony przez naukowców. Pracownia Badań Zabytków Architektury – dr arch. Marek
Łukacz odsłoniła i przebadała fundamenty dworu oraz zachowaną budowlę dawnego wapiennika.
Z analizy murów wynika, że relikty dawnego dworu powstały w dwóch etapach odległych od siebie o ok. 100 lat –
w połowie XIX i XX w. Naukowcy zwrócili uwagę, że piwnice
zostały w dużej mierze wpasowane w istniejący grunt, pomieszczenia znajdują się między rodzimymi skałami, przez co
częściowo znalazły się poza naziemnym obrysem budynku.
Relikty pieca szybowego powstałego zapewne w II połowie
XIX wieku w obecnej postaci ukazują zarówno ślady zatartych
już jego elementów, jak też obrazują efekty wprowadzanej do
niego wtórnie funkcji. Piec jest głęboko posadowiony zgodnie
ze stosowaną zasadą wkopywania w ziemię dolnej partii tego
typu budowli, co sprzyjało utrzymaniu wysokiej temperatury
niezbędnej do produkcji wypalonego wapna. Po zaprzestaniu działalności zapewne wyrównywano teren wokół pieca,
bowiem jest on podniesiony w stosunku do pierwotnego.
Świadczą o tym otwory produkcyjne służące do wydobywania opału, obecnie niemal całkowicie zasłonięte zasypem
oraz zachowany „negatyw” budynku wtórnie dostawionego
do pieca od południa. Rozebrano także obudowę paleniska,

. Pracownia Badań Zabytków Architektury – dr arch. Marek M Łukacz .

Kraków, ul. Puszkarska 5 - Relikty dawnego dworu, pozostałości d. wapiennika "Bonarka"

Fot. nr 48. Kraków, ul. Puszkarska 5, dawny dwór, widok ogólny, dołem z prawej widoczne usytuowanie piwnicy wschodniej pomiędzy dwoma wyniesieniami skalnymi.
Fot. G. Kruczek / P. Cora 2020 r.
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Widok dawnego dworu od południowego zachodu w latach 80.
XX w. (fragment widoku elewacji frontowej), wg tzw. „fiszka”,
archiwum WUOZ Kraków

Widok ogólny fundamentów, u dołu z prawej widoczne
usytuowanie piwnicy wschodniej pomiędzy dwoma wyniesieniami
skalnymi. Fot. G. Kruczek / P. Cora 2020 r.
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Piec wapienniczy, widok ogólny w kierunku północno-zachodnim,
stan obecny. Od strony południowej czytelny jest „odcisk”
dwuspadowego dachu nieistniejącego obecnie budynku
wchodzącego w skład dawnych budynków, dostawionych do pieca.
Widoczny zamurowany cegłą otwór doprowadzający powietrze
w trakcie wypału, dołem ceglane odcinkowe nadproże zaślepionego
i potynkowanego otworu technologicznego (wybieranie wypału),
odsłoniętego w górnej partii. Fot. M. J. Łukacz 2020 r.

pozostawiając jedynie ceglany fundament. Zamurowano
otwory wentylacyjne i produkcyjne, zasypano dolną część
wnętrza pieca do poziomu terenu a także wybito w ścianie
drzwi wejściowe
prowadzące
do ukształtowanego
. Pracownia Badań
Zabytków Architektury
– dr arch. Marek M Łukacz . tym sposobem wnętrza. Posiadało ono zapewne zadaszenie, brak jest
jednak danych o jego formie.
Na obecnym etapie badań trudno jednoznacznie dociec
funkcji wapiennego wysklepka opartego o ścianę pieca i o lico
skały, znajdującego się obecnie pod poziomem terenu. Zdaniem naukowców można przypuszczać, że jest to podstawa
rusztowania podajnika węgla i wapnia wsypywanego górą
do pieca, ale wymurowanie tego elementu można też wiązać
z wtórnym ukształtowaniem wejścia do wnętrza.
Dwa pozostałe obiekty
Przebadano też pozostałości fundamentów hali znajdującej
się po wschodniej stronie oraz budynku stojącego na zachód
od dworu. Hala powstała w dwóch etapach – najpierw zbuFot.
nr 9. Kraków,
ul.Puszkarska,
d.wapiennik
"Bonarka"
- piec wapienniczy,
widok
dowano
parterowy
budynek
z dachem
dwuspadowym
(znany
ogólny w kierunku północno - zachodnim, widoczny zaślepiony wtórny otwór wejz fotografii
z 1970
r.), a popieca,
jegoprzebity
rozebraniu
do północnej
ławy
ściowy
prowadzący
do wnętrza
po zaprzestaniu
wypału wapna
i zmianie funkcji wnętrza pieca. Fot. M.J.Łukacz 2020 r.
fundamentowej dobudowano czterosegmentową halę (widoczną na zdjęciach z przełomu XX i XXI w.).

Widok
pieca w kierunku
wschodnim,
Fot.
nr 10.wnętrza
Kraków, ul.Puszkarska,
d.wapiennik
"Bonarka"-widoczne
piec wapienniczy, widok
wnętrza
pieca w kierunku
widoczne zamurowane powietrze
światła otworów dozamurowane
światławschodnim,
otworów doprowadzających
prowadzających
powietrze
w
czasie
wypału,
dołem
z
lewej
zamurowany otwór
w czasie wypału, u dołu z lewej zamurowany otwór technologiczny.
technologiczny.
Fot.
M.J.Łukacz
2020
r.
Fot. M. J .Łukacz 2020 r.
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. Pracownia Badań Zabytków Architektury – dr arch. Marek M Łukacz .

t. nr 1, 2. Kraków, ul.Puszkarska, d.wapiennik "Bonarka" - piec wapienniczy, widok
ólny w kierunku północno - zachodnim, stan obecny. Od strony południowej czyny jest 'odcisk' dwuspadowego dachu nieistniejącego obecnie budynku wchoącego w skład dawnych budynków, dostawionych do pieca. Widoczny zamuroany cegłą otwór doprowadzający powietrze w trakcie wypału, dołem ceglane
dcinkowe nadproże zaślepionego i potynkowanego otworu technologicznego
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. Pracownia Badań Zabytków Architektury – dr arch. Marek M Łukacz .

Budynek zachodni wchodził w skład zabudowań zespołu
folwarczno-dworskiego niwy Papiernia z nieokreśloną w obecnym stanie wiedzy funkcją produkcyjną związaną z zasilaniem
urządzeń wodą. Powstał zapewne w latach 1840-1847 o czym
świadczy m.in. materiał, z którego go wybudowano – cegła maszynowa o wymiarach charakterystycznych dla I połowy XIX wieku. Niewielka grubość ścian wskazuje, iż był to skromny budynek
parterowy o funkcji gospodarczej lub towarzyszącej głównym
zabudowaniom. Zdaniem badaczy świadczyłaby o tym także posadzka ceramiczna w północnym pomieszczeniu, nie stosowana
we wnętrzach mieszkalnych. Lokalizacja budynku u wlotu drogi
Fot.anr
1, 2. Kraków,
d.wapiennik
"Bonarka", relikty
zachodniego
butakże
pieca wul.Puszkarska,
pomieszczeniu
południowym
może
sugerować,
dynku, ujęcia ogólne od południowego zachodu i południa, widoczne odsłonięte
iż budynek
funkcje
stróżówki.
dolne
partie ścianpełnił
wraz ztakże
posadzką
północnego
pomieszczenia "A" oraz z prawej
pomieszczeń
"B" i widoczny
"C". W głębi zachowane
partiezścian
i sklepienia
wschodniego go
poObiekt
jest na planie
1926
roku a rozebrano
mieszczenia ( piwnicy ) "D" o nieprostopadłym przebiegu w stosunku do ścian obwozapewne
w Fot.
końcu
XX wieku,
dowych
budynku.
M.J.Łukacz
2020 r. przed rokiem 2002.

Relikty zachodniego budynku, widok ogólny od południowego
wschodu, widoczne odsłonięte dolne partie ścian budynku
wykonane z cegły maszynowej, w głębi zachowane partie ścian
pomieszczenia wschodniego (piwnicy) wykonane z wapienia
_______________________________________________________________________________
łamanego oraz relikty odcinkowego sklepienia wykonanego
Kraków, ul. Puszkarska 5 - Relikty dawnego dworu, pozostałości d. wapiennika "Bonarka"
z cegły. Fot. M. J. Łukacz 2020 r.
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Wnioski na przyszłość
W opinii Miejskiego Konserwatora Zabytków dotyczącej warunków inwestycji na omawianym terenie zawarte jest zalecenie
„zaakcentowania w projekcie narysu dawnego dworu prezydenta
Juliusza Leo”. W takim przypadku wskazanym byłoby częściowe
odwzorowanie w terenie zarysu ścian dworu w jego pierwotnym, historycznym układzie przed deformującą go rozbudową.
Autorzy badań piszą, że „Wydaje się być dopuszczalnym
podjęcie prób odtworzenia pierwotnej bryły dworu przy użyciu
współczesnych architektonicznych środków wyrazu”. Ponadto
zalecają objęcie pełną ochroną szybowego pieca wapienniczego jako cennego zabytku techniki i przygotowanie programu
prac konserwatorskich, architektonicznych i technologicznych,
stanowiącego jedną z podstaw ewentualnego projektu jego
adaptacji dla nowej funkcji.
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków przekazało nam,
że wapiennik jest objęty ochroną konserwatorską jako cenny
zabytek techniki, który należy zachować i poddać pracom
konserwatorskim. Dopuszczono likwidację naturalnej skały
wapiennej oraz rozbiórkę ław fundamentowych przylegających do niej budynków. Zalecono również wykonanie projektu
zieleni okolicznego terenu.
DUL
na podstawie opracowania „Kraków ul. Puszkarska 5, relikty
dawnego dworu oraz pozostałości budynków dawnego wapiennika „Bonarka” odsłonięte w trakcie badań archeologicznych,
Pracownia Badań Zabytków Architektury” autor Marek Łukacz
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