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Pieśń paschalna – 
Konstanty Ildefons Gałczyński

Nie Kalwaria, nie Golgota,
ale chmura szczerozłota
i wiatr skory;

nie noc i cierń, ale słońce
i blaski się wplatające
w kędziory.

Na tej szczerozłotej chmurze
fruniesz – zwycięski – ku górze,
„Sprawca zachwytów”;

lśni marszczona wiatrem szata,
a z szaty na Polskę spada
woń hiacyntów.

Za te cuda oczywiste
jakże ja Cię uczczę, Chryste?
Wierszem chyba.

Lecz patrząc na Twoją chwałę,
stanąłem i oniemiałem,
jak ryba.

Bo trudno ziemskim inkaustem
sprawy opisać przepastne:
wiatr i złoto 

– chyba tylko oczy zadrzeć,
zasłuchać się i zapatrzeć
w szum odlotu.

Spójrzcie: nad Wieżą Mariacką!
Spójrzcie: już mały jak cacko
leci.

Wirują złociste koła.
Zieleń gra. Purpura woła.
RESURREXIT.

Święto Wielkiej Nocy 
to czas otuchy i nadziei. 
Niechaj przyniesie
nam wszystkim 
tę nadzieję! 
Życzymy wszystkim
mieszkańcom Podgórza,
aby te Święta Wielkanocne
przyniosły radość, spokój
oraz wzajemną życzliwość. 
Przewodniczący i Rada
Dzielnicy XIII Podgórze
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Zaproszenie na wystawę i wykłady 
do Domu Kultury Podgórze.

Muzeum Archeologiczne w Krakowie jest najstarszym

polskim muzeum archeologicznym. Powołało je do życia Kra-

kowskie Towarzystwo Naukowe w roku 1850. Od tego czasu

nieprzerwanie działa jako instytucja naukowo-badawcza

i oświatowa. Aktywnie działa na rzecz zabezpieczenia dzie-

dzictwa archeologicznego i upowszechniania wiedzy o nim.

Muzeum ma zaszczyt być jednym ze współorganizatorów

„Rękawki 2012”. Jest to jeden z ważnych punktów naszego

programu współpracy z Domem Kultury „Podgórze”.

W tygodniu poprzedzającym Święta Wielkanocne, w sie-

dzibie Domu Kultury Podgórze zostanie udostępniona nasza

wystawa planszowa „Początki Państwa Polskiego. Życie

codzienne w Małopolsce wczesnośredniowiecznej”.

10 kwietnia można ją będzie oglądać na stoisku Muzeum

Archeologicznego w Krakowie pod Kopcem Kraka. Barwne

ilustracje opatrzone komentarzami ukazują elementy życia

codziennego naszych wczesnośredniowiecznych przodków

i ich kultury.

Bogata, legendarna i wczesnohistoryczna tradycja Kopca

Kraka, oraz prowadzone przed II wojną światową prace

wykopaliskowe zostaną zaprezentowane mieszkańcom Pod-

górza, którzy zechcą wysłuchać wykładu Anny Tyniec (kus-

tosz Muzeum Archeologicznego w Krakowie), pt. „Kopiec

Krakusa w świetle badań archeologicznych XX wieku”, w dniu

13 kwietnia 2012 r. Badania archeologiczne przeprowadzone

na kopcu w latach 1934-37 uznano za nieudane, gdyż nie

odkryto pozostałości pochówku. Nie brano wówczas pod

uwagę możliwości istnienia pochówku popielnicowego na

kurhanie (forma pochówku praktykowana przez Słowian

pomiędzy wiekiem VII a czasem przyjmowania przez nich

chrześcijaństwa). W dolnej części nasypu odkryto awarskie

okucie końca pasa datowane na VIII w. Pojawiały się różne

hipotezy o datowaniu kurhanu. Prelekcji towarzyszy pre-

zentacja ukazująca przygotowania i przebieg prac archeolo-

gicznych.

Tydzień później, 19 kwietnia 2012 r., Anna Tyniec opo-

wie o historii i tradycji wszystkich „Wielkich kopcach Kra-

kowa”. Kurhany (głównie będące mogiłami) wznoszono na

rozległych obszarach Europy – zwłaszcza w epoce neolitu

i żelaza (kultura unietycka, trzciniecka, przedłużycka, także

w niektórych lokalnych grupach kultury łużyckiej), ale także

w Azji i Ameryce. Rzadziej spotykane były także przez

społeczności z tzw. okresu rzymskiego i we wczesnym śred-

niowieczu. Prelegentka postara się więc odpowiedzieć na

pytania: kto, kiedy i dlaczego usypał krakowskie kurhany?

Wykłady odbywają się w Domu Kultury Podgórze przy

ul. Sokolskiej 13.

Termin wykładów:

13.04 – godz. 17.00 
Wykład „Kopiec Kraka w świetle badań  archeologicznych XX

wieku” 

Prowadzenie Anna Tyniec 

19.04 – godz. 17.00
Wykład „Wielkie Kopce Krakowa”

Prowadzenie Anna Tyniec 

Szczegółowe godziny i miejsce wykładów podane w są

programie Domu Kultury Podgórze. 

Anna Tyniec

Płać podatki w Krakowie
Kraków jest czymś więcej niż miastem. To miejsce magiczne. Jego piękno, urok i czar znane są na całym świecie. Kraków

to urocze zakątki, liczne zabytki i unikatowe w skali światowej centrum. To także europejskie centrum kultury, słynące

z koncertów, przedstawień teatralnych, muzycznych festiwali. To miasto wprost wymarzone do życia! Wiedzą o tym 

nie tylko rodowici krakowianie, ale również Ci, którzy przyjechali tu mieszkać, studiować i pracować.

Dlatego, jeśli Kraków stał się częścią Twojego życia, a wciąż nie jesteś w nim zameldowany, płać w nim podatki! 

Jeśli to zrobisz, zyskasz podwójnie. Podatek wróci do Ciebie w postaci lepszych dróg, bardziej nowoczesnej i usprawnionej

komunikacji miejskiej, czystych osiedli i parków oraz bogatszej oferty kulturalnej.

Jeśli boisz się papierkowej roboty lub wydaje Ci się to zbyt trudne i czasochłonne, wiedz, że nie ma nic prostszego!

Wystarczy jedynie wypełnić aktualizację NIP-3.

Dlatego, drogi mieszkańcu naszego pięknego miasta, nie pytaj co Kraków może zrobić dla Ciebie, zapytaj co Ty możesz

zrobić dla Krakowa! I zapłać tu swój podatek!

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider

Kopiec Krakusa – rozpoczęcie badań wykopaliskowych w roku 1934.

 Fotografia archiwalna ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Krakowie
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Kopiec „Krakusa”
Zwyczaj sypania kopców występuje już w epoce kamie-

nia. W epoce brązu i żelaza pojawiły się groby kurhanowe.

Europejskie kopce zachowały się dość licznie i często przy-

pominają ten nasz podgórski. Kopiec Krakusa jest jednym

z większych w Europie. Natomiast jeśli chodzi o Polskę

i zachowane na obszarze od Krakowa do Sandomierza tego

typu obiekty, „Krakus” jest najokazalszy. Jego wysokość od

podstawy wynosi 16m. Wewnątrz drewniana konstrukcja

pokryta darnią. Badacze uważają, że to najstarsza budowla

w naszym mieście. Do dziś nie potrafimy odpowiedzieć na

pytanie kim byli budowniczowie i jakie było jego przeznacze-

nie. Nie wiemy też najważniejszego, kiedy został zbudowany.

Czy można uzyskać nową wiedzę w tych kwestiach?

Wszystko możliwe. Należy przeprowadzić badania tej części

kopca, której nie objęły wykopaliska z lat 1934 – 37.

Z inicjatywy Polskiej Akademii Umiejętności, we wspom-

nianych już latach badania prowadzili Józef Żurowski i Fran-

ciszek Jakubiak, a po śmierci Żurowskiego, R. Jakimowicz.

Prace pozwoliły na ustalenie prawdopodobnego czasu usy-

pania kopca. Prześledzimy zakres prac wykopaliskowych.

Wykonano wykop od szczytu do podstawy, przesiewając

dokładnie wydobytą ziemię. Najniżej bo w pobliżu podstawy

znaleziono awarską zapinkę z brązu. Być może element koń-

skiej uprzęży, pochodzący z VIII wieku. Na głębokości czte-

rech metrów od szczytu ujawniono pochodzący z X wieku

srebrny denar Bolesława II.

Wewnątrz usypiska wysoki słup z umocowanymi pro-

mieniście przegrodami. 

W przegrodach kamienie i ubita ziemia. Konstrukcja

doskonale stabilizuje kopiec zapewniając mu solidność.

Dwa metry od szczytu plątanina korzeni, sięgające na

głębokość sześciu metrów. Według profesora Władysława

Szafera to pozostałość dawnego dębu. Stwierdził, że drzewo

z chwilą ścięcia liczyło najmniej 300 lat i z całą pewnością

rosło na kopcu. Pomiędzy korzeniami kawałki drewna

brzozy bez korzeni. Profesor uznał, że mogą to być pozos-

tałości krzyża ustawionego w chwili wprowadzenia chrześ-

cijaństwa i ścięciem pogańskiego dęba. 70 cm od szczytu,

natknięto się na palenisko z resztkami zwęglonego drewna.

30 cm od szczytu znaleziono szkielet dziecka z wyciągniętymi

wzdłuż tułowia rękami, leżący na wznak. Obok czaszka

dorosłej osoby. Niestety, nie przeprowadzenie badań

w Zakładzie Medycyny Sądowej uniemożliwiło ustalenie

czasu ich pochodzenia. 

Na podstawie przeprowadzonych wykopalisk wysunięto

przypuszczalny czas powstania kopca na okres pomiędzy VIII

a X wiekiem. 

W przeszłości na kopcu znajdowały się różne obiekty.

Świadczą o tym zachowane do dziś : miedzioryt Adolfa Lau-

tensacka z 1587r. (Oblężenie Krakowa przez arcyksięcia

Maksymiliana), pokazujący na szczycie kopca duży krzyż.

Sztych Mathäusa Meriana i C.N. Vischera de Jonge z około

1600r. gdzie na szczycie widać okrągłą budowlę z dachem.

Na późniejszych sztychach budowla ta ma kształt kwadra-

towy, co może sugerować jej przebudowę. 

W spisie wydatków związanych z koronacją Henryka

Walezego (21.02.1574r.) znalazł się zapis o treści : „Chłopom

co palili ogień na Rękawce……i co drewno tamże nosili groszy

21”. Dowodzi to, że obiekt ten posłużył do iluminacji podczas

uroczystości. 

Według legendy kopiec jest grobem księcia Kraka, a zie-

mię na jego budowę noszono w rękawach. Na kopcu i wokół

niego obchodzono Rękawkę, święto wywodzące się prawdo-

podobnie z czasów pogańskich. W tym dniu bogaci dzielili się

z biednymi. Interesującym zwyczajem było zrzucanie z kopca

bułek i monet gromadzącym się u podnóża biedakom. Po

wybudowaniu fortu „Krakus” w drugiej połowie XIX wieku

wojsko austriackie zamknęło dostęp do kopca, a obchody

przeniesiono w okolice kościółka św. Benedykta.

Elżbieta Chytkowska

Pamiętaj z nami
14 kwietnia 2012, 10:00-23:00

Michał Niezabitowski
Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

Zaprasza 14 kwietnia 2011, w sobotę, do oddziałów Muzeum
Fabryka Emalia Oskara Schindlera, Apteka pod Orłem i Ulica Pomorska.  Wstęp wolny.

W programie spacery historyczne wokół Apteki pod Orłem, ulicy Lipowej i ulicy Pomorskiej, 
Bieg Pamięci, niezwykłe biografie, sensacje, rozmowy, przepisy kulinarne z czasów II wojny światowej. 

Wieczorem na placu Bohaterów Getta aktorzy Teatru Starego będą czytać fragmenty 
Apteki w getcie krakowskim Tadeusza Pankiewicza. 

Więcej informacji www.mhk.pl
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Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
oddział Apteka pod Orłem 
ogłasza zbiórkę pamiątek związanych
z Tadeuszem Pankiewiczem, 
Apteką pod Orłem i gettem krakowskim. 
Wszystkich zainteresowanych
przekazaniem takich materiałów
zapraszamy do naszej siedziby 
14 IV 2012 r. (sobota) 
w godz. 10.00–20.00, 
Plac Bohaterów Getta 18.

Jeśli nie będzie Państwo mieli
możliwości przekazania 
swoich zbiorów osobiście 
w tym dniu prosimy o kontakt: 
Wojciech Górny 
12 257 10 17 w. 104; w.gorny@mhk.pl

100 lecie przyłączenia Płaszowa do Krakowa
Pierwsza wzmianka o wsi „Płaszów” pojawiła się w doku-

mencie Bolesława Wstydliwego, skierowanego do klasztoru

zwierzynieckiego w 1254 r. Wówczas wieś należała do

wymienionego klasztoru. Prawdopodobnie wcześniej właś-

cicielami „Płaszowa” byli rycerze. Od XIV do XVI wieku

Płaszów zmieniał właścicieli. Pierwszy rozbiór Polski pod-

porządkował ten obszar administracji austriackiej.

W połowie XIX wieku władze austriackie rozpoczynają

budowę twierdzy Kraków. W związku z tym w Płaszowie zlo-

kalizowano dawne szańce. Wkrótce wzniesiono fort rzeczny

nr 50a „Lasówka”, którego zadaniem była blokada rzeki

Wisły. W roku 1855 powstaje linia kolejowa Karola Ludwika

łącząca Kraków z Lwowem. W latach osiemdziesiątych XIX w.

wieś składała się z dwóch rejonów mieszkalnych. Wielkiego

Płaszowa z ponad stu zabudowaniami i Małego Płaszowa

z 22 domami. Całość rozdzielał obszar zwany Lasówką. Wieś

posiadała własną szkołę. Na półwyspie utworzonym przez

wody rzeki Wisły znajdował się dwór Aleksandra Zdzień-

skiego z zabudowaniami gospodarczymi.

Z końcem XIX wieku powstał dworzec kolejowy Podgó-

rze – Płaszów. Typowy obiekt piętrowy z werandą od strony

torów, jakich zbudowano wiele na obszarze zaboru austro-

węgierskiego, według jednego projektu. Rozwija się prze-

mysł, głównie cegielnie i wytwórnie gipsu. Największe z nich

to „Płaszowska Fabryka Cegieł i Dachówek” oraz „Płaszo-

wianka”

Na początku wieku XX powstała koncepcja budowy

kanału łączącego Wisłę z Dunajem, a co za tym idzie wznie-

sienia portu rzecznego. Plany te sprawiły, że Kraków rozważał

przyłączenie Płaszowa do miasta. Pierwsze rozmowy w tej

sprawie podjęto w 1903 r., ale zarówno gmina jak i dziedzic

dworu byli przeciwni tym zamiarom. Ponowne pertraktacje

podjęto cztery lata później w 1907 r. Wieś reprezentował

ówczesny właściciel dworu Karol Czecz de Lindenwald, zaś

miasto specjalnie powołana komisja z prezydentem Juliuszem

Leo na czele. Pozytywny wynik rozmów, doprowadził do

połączenia Płaszowa z Krakowem w dniu 1 lutego 1912 r.

Płaszów ma swój wkład w odzyskanie niepodległości

w 1918 r. To z dworca PKP w Płaszowie wysłano telegramy

do innych stacji o przejęciu władzy przez polski rząd i zabez-

pieczenie wszelkich transportów kolejowych na potrzeby

nowego Państwa. 

W okresie międzywojennym Płaszów znacznie rozwinął

się. Utworzono parafię i zbudowano kościół przy ul. Saskiej.

Tragicznie wpisała się w ten obszar okupacja. Niemcy doko-

nali tu egzekucji, m. in. 10 września 1939 r. przy ul. Jerozo-

limskiej, czy też 26 czerwca 1942 r. przy ul. Wodnej.

Utworzono obóz pracy dla obywateli pochodzenia żydow-

skiego „Julag I” , a później w pobliżu obóz koncentracyjny

„Płaszów”.

Po wojnie na terenie Płaszowa powstały magazyny,

składy i przedsiębiorstwa. Niestety wpłynęło to negatywnie

na dawną zabudowę wsi i późniejszego przedmieścia. Znisz-

czeniu uległy zabudowania dworskie i malownicze łąki.

Śmieciami zasypano Staw Płaszowski, niegdyś perłę tutejszej

przyrody.

Elżbieta Chytkowska
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PATRONI NASZYCH ULIC (1)

Ulica Józefa RZEBIKA

Składa się z dwóch odcinków. Pierwszy od ul. Przewóz

do ulicy Lipskiej i kolejny od Lipskiej do ul. Łanowej. Przy

ulicy ogrody działkowe i domy jednorodzinne. U wylotu

ul. Rzebika, przy ul. Łanowej domy pomocy społecznej.

Józef Rzebik urodził się w Czechosłowacji, lecz data uro-

dzin nie jest znana. Wraz z rodzicami w 1905 r. przyjechał do

Krakowa. Tu podjął pracę na kolei. W 1914 r. zastępca zawia-

dowcy stacji w Płaszowie. W czasie I wojny światowej

działacz niepodległościowy, a po jej zakończeniu dalsza praca

na kolei. Współzałożyciel w 1921 r. Spółdzielni kolejowej

„Konsum”, którego budynek do dziś istnieje w Prokocimiu.

Współorganizator Spółdzielni Kolejarzy dla Budowy Włas-

nych Domów w Prokocimiu. Wspierał wszelką działalność

kolejarzy za co otrzymał tytuł Obywatela Honorowego Pro-

kocimia. Naczelnik stacji i parowozowni w Płaszowie. Dyrek-

tor Kolei Państwowych. W czasie II wojny światowej brał

udział w akcjach dywersyjnych i sabotażowych na kolei. Po

wojnie, w okresie nowej władzy zapomniany, zmarł 19 maja

1966 r. w Krakowie. Ulicę jego imienia w Prokocimiu, nadaną

za wyjątkowe zasługi zmieniono na Anny Libera. 

Ulica Mariana BATKI

Składa się z dwóch części. Pierwszy odcinek od ul. Kaczej

w kierunku Bagrów. Ślepy fragment z dojazdem do zabudo-

wań i obiektu zakonu Trynitarzy. Drugi odcinek z ulicy

Kaczej, wzdłuż Bagrów do ulicy Żołnierskiej. Zabudowa jed-

norodzinna po stronie przeciwnej niż Bagry. Również możli-

wość dojścia do obiektu zakonu Trynitarzy. 

Ulicę imieniem Mariana Batki nadano w 1986 roku. 

Marian Batko urodził się 25 marca 1901 roku w Krako-

wie. Jego rodzinny dom znajduje się przy ulicy Płaszowskiej.

Studia z matematyki i fizyki ukończył na Uniwersytecie

Jagiellońskim w 1928 r. W następnym roku podejmuje pracę

nauczyciela na Śląsku. Od 1932 r. w chorzowskim gimna -

zjum. Z wybuchem wojny powraca do Krakowa, uczestnicząc

aktywnie w tajnym nauczaniu. 31 stycznia 1941 r. podczas

łapanki, aresztowany przez gestapo i osadzony w więzieniu

na Montelupich. 5 kwietnia wywieziony do obozu koncen-

tracyjnego w Auschwitz, otrzymał nr obozowy 11 795 i zos-

tał osadzony w bloku nr 2. Wkrótce, 23 kwietnia 1941 r.

z bloku zbiegł więzień, co doprowadziło do selekcji. Według

niektórych relacji dobrowolnie zgłosił się na śmierć, za

wybranego wcześniej młodego chłopca. Zmarł śmiercią

głodową 27 kwietnia 1941 r. w piwnicach bloku nr 11. 

Ulica Kazimierza SIEMIENOWICZA

Od Łanowej, bez przejazdu. Zabudowa jednorodzinna

i jeden czteropiętrowy blok mieszkalny. 

Kazimierz Siemienowicz urodził się około 1600 roku.

Pochodził ze szlachty herbu „Ostoja”, osiadłej na Litwie. Po

uzyskaniu starannego wykształcenia w kraju, prawdopo-

dobnie przez króla Władysława IV został wysłany na dalsze

nauki do Holandii. Tam poświęcił się opanowaniu wiedzy

o artylerii. Brał udział w wojnie Stanów Holenderskich prze-

ciw Hiszpanii. Po powrocie do kraju uczestniczył w wypra-

wach wojennych 1633–34 (prawdopodobnie) i bitwie

z Tatarami pod Ochmatowem w 1644 r. Inżynier artylerii

w latach 1646–48, a po śmierci Mikołaja Arciszewskiego,

naczelny dowódca artylerii koronnej. W 1650 r. wyjechał do

Holandii gdzie w Amsterdamie wydał swe dzieło „Wielkiej

sztuki artylerii część pierwsza”. Stało się ono kluczowym

podręcznikiem o artylerii tłumaczonym w wielu krajach.

W Anglii na podręczniku wzorowano się jeszcze w latach

dwudziestych ubiegłego wieku.

Siemienowicz po raz pierwszy na świecie opisał kon-

strukcję i wytwarzanie rakiet, także właściwości rakiet wie-

lostopniowych. Jest niekwestionowanym pionierem techniki

rakietowej. Zmarł prawdopodobnie w Holandii po 1651 roku. 

Elżbieta Chytkowska

Historie tworzą ludzie. Bardzo często pamięć o nich wraz z upływem czasu odchodzi w zapomnienie.
Nie zawsze też pamiętamy kim byli ludzie, których nazwiska noszą ulice. Uznałam, że warto

 przedstawić czytelnikom sylwetki patronów podgórskich ulic. Z uwagi na 100 rocznicę przyłączenia
Płaszowa do Miasta Krakowa, zacznę od ulic tej części naszej dzielnicy.

Fot. E. Chytkowska
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Tradycyjne Święto Rękawki
Rada Dzielnicy XIII oraz Dom Kultury Podgórze serdecz-

nie zapraszają wszystkich mieszkańców Krakowa 10 kwiet-
nia br. pod Kopiec Krakusa, tradycyjnie trzeciego dnia
Wielkanocy, na tradycyjne święto RĘKAWKI. 

Święto, od roku 2000 odbywa się pod Kopcem w formie

konkursów, pokazów walk i prezentacji uzbrojenia. Krako-

wianie będą mogli zobaczyć jak wyglądało życie we wczes-

nośredniowiecznych osadach, rzemiosło, stroje a także

spróbują potraw gotowanych według przepisów naszych

przodków. Miłośnicy dawnego oręża zobaczą jak wyglądały

średniowieczne potyczki zbrojne. Uzupełnieniem uroczys-

tości jest możliwość poznania historii Kopca Krakusa, pań-

stwa Wiślan i Polan.

Program Tradycyjnego Święta Rękawki 2012
12.00 – Rozpoczęcie imprezy (obrzęd rozpalenia ognia oraz

toczenia jaj i kołaczy z kopca Krakusa)

12.30 – Wyścig wojów po dobytek zmarłego wodza wg tra-

dycji Pruskiej.

13.00 – Przedstawienie przybyłych drużyn. Prezentacja

ubiorów i uzbrojenia Słowian, ludów koczowni-

czych, wikingów, Bizantyjczyków i innych ludów

europejskich.

14.00 – Targowisko. Miejsce spotkań kupców z różnych

stron świata.

16.00 – Bitwa Wikingów ze Słowianami.

17.00 – Pokaz kamłania węgierskiego szamana. 

18.00 – Pogrzeb wodza Rusów.

W trakcie imprezy: pokaz budowy koczowniczej jurty, zwie-

dzanie słowiańskiej świątyni, gry i zabawy wikingów.

Ponadto w programie:
11.00-17.00 Medycyna Średniowieczna (Collegium Medi-

cum UJ)

11.00-17.00 Warsztat powroźnicy

11.00-17.00 Przymierzalnia strojów 

11.00-17.00 Pokazy życia codziennego we wczesnym śred-

niowieczu

11.00-17.00 Konkursy „sprawności rycerskich”.

11.00-17.00 Jazda konna

11.00-17.00 Pokazy rzemiosł tradycyjnych:

kowal i kuźnia średniowieczna, pokaz garn-

carstwa średniowiecznego i pradziejowego,

bednarz, mielenie zboża, mincerz, płatnerz

10.00-14.00 Gra terenowa „Słowiańskie Pradzieje Podgó-

rza” – prowadzenie Hufiec Podgórze Kraków 

Iwona Praczyńska

Stulecie przyłączenia Płaszowa do Krakowa
W związku z 100 rocznicą przyłączenia podmiejskiej

gminy Płaszów do Krakowa, zapraszamy Państwa do udziału

w projekcie historyczno-geograficznym pn. „Tu zaszła

zmiana”. Dzięki uprzejmości Archiwum Państwowego w Kra-

kowie, prezentujemy Państwu fragment planu Krakowa

z 1938 roku z obszarem obejmującym również tereny dzi-

siejszego Płaszowa. 

Zachęcamy do prześledzenia zmian i przeobrażeń infra-

struktury komunalnej, zagospodarowania terenu, rodzaju

i intensywności zabudowy a następnie podzielania się z nami

swymi spostrzeżeniami i refleksjami. A może jesteście Pań-

stwo w posiadaniu archiwalnych fotografii, map, planów

i innych dokumentów mogących przybliżyć skalę dokona-

nych rozwojem gospodarczym i cywilizacyjnym przeobrażeń.

Czekamy na Państwa uwagi i materiały, będziemy je prezen-

tować w kolejnych wydaniach Głosu Podgórza.

Iwona Praczyńska
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Sala Zabaw „JagoMajo”
Z przyjemnością informujemy mieszkańców Płaszowa

i okolic że w budynku administracyjnym Krakowskiego

Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ul. Nowohuc-

kiej 51a została uruchomiona dla naszych milusińskich Sala

Zabaw pn „JagoMajo”, czynna od poniedziałku do piątku

w godzinach 10

00

do 13

00

i 16

00

do 20

00

, a w soboty i niedziele

od 10

00

do 20

00

. Serdecznie zapraszamy rodziców z dziećmi –

naprawdę warto przyjść. Więcej informacji na stronie inter-

netowej WWW.jagomajo.pl

Elżbieta Chytkowska

DEBATY
W związku z 100 rocznicą przyłączenia Płaszowa do

Miasta Krakowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 przy

ulicy Myśliwskiej w dniach 1 lutego i 7 marca 2012 r. odbyły

się debaty na temat przeszłości, teraźniejszości i przyszłości

Płaszowa. Organizatorem było Forum Rozwoju Płaszów,

a prowadzącym Pan Piotr Nowak. 

Debaty składały się z czterech wątków. Wątek histo-

ryczny w formie kalendarium wydarzeń na przestrzeni minio-

nego czasu. Pokazano dawne mapy i fotografie, co wzbudziło

zainteresowanie rodowitych mieszkańców Płaszowa. Odnaj-

dywano siebie, sąsiadów i znajomych. Przedstawiono plany

zagospodarowania przestrzennego Płaszowa na najbliższe

lata. Wiele czasu poświęcono obecnym problemom tego

terenu. Planuje się kolejne debaty oraz plener fotograficzny.

Elżbieta ChytkowskaFot. Paweł Grudzień 

Fotografie: Agnieszka Bazylów
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SZKOŁA DLA SZEŚCIOLATKA

Szkoła Podstawowa nr 65 im. Czesława Janczarskiego w Krakowie
30-723 Kraków, ul Golikówka 52, tel./fax 126532373; e-mail: sp65kw@poczta.onet.pl

Szkoła objęta jest monitoringiem
Szkoła jest położona daleko od ruchliwej ulicy. Nasze środowisko nie jest skażone wpływami grup patologicznych. 
Posiadamy certyfikaty: 
Szkoły Promującej Zdrowie, Szkoły Przyjaznej Uczniom, Szkoły z Klasą
Oferujemy:
naukę na jedną zmianę, oddział przedszkolny dla dzieci 3-5 letnich 7:00-17:00, świetlicę szkolną czynną w godzinach od

7:30-17:00, zajęcia informatyczne i sportowe dla dzieci korzystających z opieki świetlicy, od przedszkola bezpłatną nauka języka

angielskiego, zajęcia komputerowe i sportowe, religię, rytmikę, nowoczesną pracownię komputerową z dostępem do internetu,

bibliotekę i czytelnię z bogatym księgozbiorem, możliwość prowadzenia zajęć w ogrodzie (ogródek jordanowski), nową dobrze 

wyposażoną salę gimnastyczną z pełnym zapleczem sanitarnym, przystosowaną dla osób niepełnosprawnych, boiska do gier

zespołowych,

aktywnie działający Klub Sportowy Golikówka, liczne koła zainteresowań, udział w wycieczkach i „zielonych szkołach”, prowa-

dzony przez uczniów sklepik szkolny, oferujący zdrową żywność, tanie obiady (catering), współpracę z ODK Rybitwy, Stowa-

rzyszeniem Partycypuj, stałą opiekę pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy.

Uczestniczymy w:
programach: Szkoła bez przemocy, Owoce w szkole, Szklanka mleka, Ratujemy i uczymy ratować, Aktywnie po zdrowie, Trzymaj
formę, Matematyka Innego Wymiaru, akcjach charytatywnych: WOŚP, Gwiazdka dla zwierzaków, Góra grosza oraz innych

działaniach PCK.

Szkoła Podstawowa nr 8
30-731 Kraków ul. Grochowa 23; tel: 126532793; www.zs2.krakow.oswiata.org.pl/

działa od 1 września 2010 roku, w ramach Zespołu Szkół nr 2, w budynku przy ul. Goszczyńskiego. Najlepszą rekomendacją dla

każdej szkoły są opinie uczniów i rodziców, dlatego też oddaję głos mamie naszego ucznia.

Witam!

Nieraz dyskutujemy z mężem o szkole, do której chodzi nasze dziecko i zgodnie stwierdzamy, że nie mogliśmy trafić lepiej.

Posłaliśmy syna do szkoły jako sześciolatka. Decyzja była umotywowana tym, że w przedszkolu synek już nie rozwijał się.

Co bardzo ważne – syn lubi chodzić do swojej nowej szkoły. System nagród, zastosowany przez jego Wychowawczynię sprawił,

że dziecko polubiło pisanie literek, zainteresowało sie czytaniem (zaczyna samodzielnie czytać i jest to jego własna inicjatywa,

bynajmniej nie nasza).

Ja natomiast czuję się bezpiecznie i komfortowo, gdy dziecko jest w szkole. Przede wszystkim, wszyscy tam znają

mojego syna z imienia i nazwiska – począwszy od miłej Pani Woźnej – po Panią Dyrektor. Z Paniami ze świetlicy zawsze zamie-

niam na jego temat kilka słów i czuję, że naprawdę zwracają one uwagę na dziecko.

Nawiązała się więc obopólna nic sympatii – my lubimy szkolę, szkoła lubi nas – co, jestem pewna, jest najważniejszym
czynnikiem, by nauka mogła iść dobrze.

W szkole podoba mi się wystrój – piękne solidne parkiety, optymistyczne kolory i pastelowe ściany klas. Ładna sala gimna-

styczna. Dzieci mają do dyspozycji nowiutkie meble. Pani Kasia – wychowawczyni syna – dzięki osobistemu zaangażowaniu

i zdolnościom plastycznym oraz wyczuciu estetycznemu – zamieniła zwykłą szkolną klasę w najmilsze miejsce na świecie – taki

czarowny mikrokosmos.

Świetlica czynna jest od 6.30 do 17.30, co w dzisiejszych czasach jest ogromnie ważne dla zapracowanych rodziców. Zajęcia

dodatkowe są atrakcyjne: angielski, tańce, karate, basen. W szkole opodal (ok. 200 m., nie więcej), dzieci mają zapewnione

smaczne obiady (jest tam kuchnia i stołówka). Wychodzą tam zawsze ok. 12.30 – pod opieką nauczycielek. Cieszy mnie to, że

w ciągu dnia mają zapewniony dodatkowy spacer; pewnie jedzą przez to z większym apetytem.

To naprawdę dobra szkoła!

Aleksandra Nowak – mama Mieszka.
Zapraszamy! Zapytaj sąsiadów! Sprawdź sam!

Barbara Buczkowska – Dyrektor Zespołu Szkół nr 2

Pójście dziecka do szkoły jest dużym przeżyciem nie tylko dla niego, ale dla całej rodziny. Dużo obaw mieli rodzice w związku

z planami, aby dzieci sześcioletnie objęte zostały obowiązkiem szkolnym. Miało to nastąpić we wrześniu 2012 roku, czas ten

został przesunięty o kolejne 2 lata. Obecnie jest tak zwany okres przejściowy tzn. rodzice decydują o tym, czy swoje dziecko

zapiszą do szkoły czy też do przedszkola.

Szkoły znajdujące się w terenie Dzielnicy XIII są przygotowane już dziś do przyjęcia 6-latków pod względem kadrowym

i organizacyjnym. Infrastruktura szkolna jest przystosowana do potrzeb dzieci w tym wieku. Decyzja należy do Rodziców. Mamy

nadzieję, że zamieszczone poniżej oferty szkół zachęcą Państwa do zapisania swoich pociech do klasy pierwszej.

Aurelia Czerwińska-Pacura
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Szkoła Podstawowa nr 26 im Andrzeja Struga
30-503 Kraków 12, ul. Krasickiego 34, tel. 656 05 19; www.sp26.com.pl; e-mail:sp26@sp26.com.pl

W roku szkolnym 2010/2011 w szkole powstał oddział dzieci sześcioletnich. W bieżącym, kolejna klasa sześciolatków liczy

26 dzieci. Uczniowie korzystają z sali z zapleczem sanitarnym – łazienka, dostosowane toalety– oraz szatnią. W sali jest strefa

nauki – stoliki, krzesła, tablica – i strefa zabaw – dywan, klocki, gry edukacyjne, przyrządy do zabaw sportowych. Przy szkole znaj-

duje się ogrodzony teren rekreacyjny z urządzeniami do zabawy, wyjście jest bezpieczne, znajduje się nieopodal klasy.

Po zajęciach lekcyjnych dzieci pozostają w sali pod opieką pań ze świetlicy. W szkole działa stołówka szkolna. Dzieci są objęte

akcjami „Szklanka mleka” i „Owoce w szkole” – bezpłatnie.

Szkoła posiada sale gimnastyczne, salę do gimnastyki korekcyjnej, bibliotekę, sale komputerowe i multimedialne. Uczniowie

klas młodszych na bieżąco z nich korzystają.

Przygotowano bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, prowadzonych przez nauczycieli naszej szkoły. Są to zajęcia plastyczne,

teatralne, muzyczne, czytelnicze, językowe, komputerowe, ruchowe, przyrodnicze, matematyczne, sportowe, dzieci chętnie biorą

w nich udział. Dostępne są też zajęcia płatne – językowe, taneczne, sportowe. Cieszą się one dużym zainteresowaniem rodziców

i dzieci.

Nasi uczniowie, zarówno klas młodszych jak i starszych, odnoszą liczne sukcesy w konkursach o różnym stopniu trudności

i różnorodnej tematyce. Absolwenci bardzo dobrze radzą sobie na wyższym etapie nauczania, nauczyciele systematycznie się

dokształcają. 

W szkole jest zatrudniony pedagog i logopeda. Współpracujemy z poradniami psychologicznymi, które wspomagają rodzi-

ców i uczniów.

W szkole panuje przyjazna atmosfera, pozwalająca dzieciom na łagodne pokonanie progu szkolnego oraz rozwijanie swo-

ich talentów i zainteresowań.

„Nasza szkoła to zakątek pełen przyjaźni i piątek!”

Szkoły Podstawowej nr 47 w Krakowie
30-718 Kraków, ul. Myśliwska 64; 126532145; www.sp47.neostrada.pl

Jesteśmy szkołą z wieloletnią historią, o bogatej tradycji. Pragniemy, aby uczniowie identyfikowali się z naszą szkołą, dlatego

organizujemy m.in. Święto Patrona Szkoły, wszystkie ważniejsze uroczystości odbywają się w obecności sztandaru Szkoły Pod-

stawowej nr 47 im. Stefana Czarnieckiego.

W naszej szkole pracują doświadczeni nauczyciele. Obiektywnym miernikiem efektów pracy z naszymi podopiecznymi jest

coroczny sprawdzian szóstoklasistów, w którym uczniowie regularnie osiągają znakomite wyniki. Współpracujemy z Uniwer-

sytetem Pedagogicznym. Ponadto uczniowie biorą udział w różnego rodzaju konkursach, osiągając w nich olbrzymie sukcesy.

Naszym olbrzymim atutem jest lokalizacja. Wszędzie mamy blisko, a jednocześnie szkoła położona jest na uboczu, z dala od

ruchliwych arterii. Dysponujemy zagospodarowanym, bardzo dobrze wyposażonym zielonym terenem przyszkolnym. Ucznio-

wie mogą także korzystać z błoń rekreacyjnych otaczających naszą placówkę oraz położonego niedaleko Orlika.

Uczniom uczęszczającym do naszej szkoły umożliwiamy wykazywanie się inicjatywą i przygotowujemy ich do życia

w społeczeństwie, m.in. poprzez pracę w „małym” i „dużym” Samorządzie Uczniowskim, do którego przygotowują kampanię

wyborczą, mają również możliwość publikowania własnych prac w szkolnych gazetkach.

Jednym z priorytetów w naszej pracy z dziećmi jest zapewnienie im bezpieczeństwa, dlatego też dla uczniów klas pierw-

szych, także sześcioletnich, przygotowaliśmy osobny segment, który pozwala otoczyć dzieci szczególną opieką i zapewnić im

bezpieczny pobyt. 

Sale lekcyjne mieszczą się na parterze i pierwszym piętrze segmentu. Są one przystosowane do specyfiki nauczania dzieci

w klasie pierwszej. Mają wydzielone miejsce do odpoczynku i swobodnych zajęć oraz część dydaktyczną. Wyposażenie sal jest

tak przemyślane, by uczniowie mogli pozostawiać w nich podręczniki i inne akcesoria szkolne. Przeznaczona dla pierwszokla-

sistów część szkoły posiada własną salę gimnastyczną, na której odbywają się prowadzone przez nauczycieli zajęcia wychowa-

nia fizycznego, oraz pracownię multimedialną wyposażoną w nowoczesne komputery i tablicę multimedialną. Po zakończonych

lekcjach dzieci mogą pozostać w świetlicy szkolnej przeznaczonej tylko i wyłącznie dla uczniów klas pierwszych, która przyjmuje

uczniów od 7.00 do 17.30. Pod opieką wychowawców klasowych lub wychowawców świetlicy szkolnej mogą spożyć obiad

w wyznaczonym dla „maluchów” czasie na przestronnej jadalni (cena obiadu w tym roku szkolnym wynosi 4,50 zł).

Od 1 września 2012 r. otwieramy w naszej szkole klasy pierwsze. Poszczególne klasy będą miały swój niepowtarzalny cha-

rakter, który zachowany zostanie przez cały cykl nauczania w szkole podstawowej.

Proponujemy dzieciom naukę w różnych klasach:
Klasa językowa, w której od klasy I do VI uczniowie będą mieli możliwość nauki języka angielskiego na poziomie poszerzającym

obowiązkowy zakres nauczania, a w klasie IV pragniemy wprowadzić w porozumieniu z Rodzicami naukę drugiego języka

obcego.

Klasa sztuk plastycznych będzie miała na celu rozwijanie uzdolnień i pasji plastycznych oraz uwrażliwienie dzieci na piękno

sztuki i natury poprzez działania twórcze i kontakty z szeroko rozumianą sztuką. Uczniowie będą uczestnikami spotkań z ludźmi

sztuki, wystaw, warsztatów i plenerów artystycznych.

Klasa wokalno-teatralna pracowała będzie w oparciu o autorski program nauczania, który oprócz realizacji podstawowych

zadań edukacyjnych będzie uwrażliwiał na sztukę, zapoznawał z pracą aktorską, przygotowywał do udziału w przedstawieniach

szkolnych i pozaszkolnych. Zwrócona zostanie szczególnie uwaga na kultywowanie tradycji i kultury polskiej. Dzieci będą rów-

nież widzami sztuk teatralnych i uczestnikami spotkań z krakowskimi aktorami.
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Klasa matematyczno-przyrodnicza, w której uczniowie z pasją, ciekawymi metodami i technikami poszerzać będą swoje umie-

jętności z zakresu królowej nauk – matematyki. Przygotowywani będą do szkolnych i międzyszkolnych konkursów matema-

tycznych. Świat przyrody poznawać będą, doświadczając zjawisk i prowadząc ciekawe obserwacje tak w klasie, jak i poza nią.

Klasa ogólna będzie przygotowywała do podjęcia nauki w klasie IV o profilu informatyczno-dziennikarskim. Uczniowie będą poz-

nawali tajniki pracy dziennikarskiej, ale i zasady przygotowywania gazety szkolnej lub innych ważnych dla uczniów i szkoły

publikacji. Poznają sztukę grafiki komputerowej w pracowni multimedialnej, którą wykorzystają do opracowywania autorskich

materiałów.

Ponadto dla uczniów klas pierwszych proponujemy różnorodne zajęcia dodatkowe organizowane przez nauczycieli i osoby

spoza szkoły, m.in.: zajęcia plastyczne, zajęcia techniczne, zajęcia muzyczne, zajęcia twórczego myślenia, zajęcia chóru szkol-

nego, zajęcia rozwijające uzdolnienia humanistyczne z języka polskiego i języka angielskiego oraz historii, zajęcia matematyczno-

przyrodnicze, zajęcia taneczne (taniec towarzyski, balet, break dance), zajęcia sportowe (SKS, badminton, sztuki walki – kung-fu,

karate), zajęcia wspomagające rozwój dzieci (dydaktyczno-wyrównawcze).

Szkoła Podstawowa nr 137 im. prof. Wiktora Zina
30-798 Kraków, ul. Wrobela 79 (dojazd autobusami 158 i 221); tel: 12 6532291; 

e-mail: sp137krakow@gmail.com
Jesteśmy niewielką placówką działającą na os. Przewóz. Na stałe wrośliśmy w lokalne środowisko i staramy się kultywować

tradycje i zwyczaje krakowskie oraz wychowanie oparte na wartościach narodowych i chrześcijańskich. Przygotowujemy

uczniów do dobrego startu w gimnazjum i wyposażamy ich w kompetencje zapewniające powodzenie w życiu.

Posiadamy dwie sale informatyczne wyposażone w komputery stacjonarne i laptopy, bibliotekę z bogatym księgozbiorem,

salę gimnastyczną i boisko.

Informujemy, że dzieci 5- letnie objęte są obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego.
W pracy z przedszkolakami realizujemy zagadnienia z zakresu edukacji społeczno-moralnej, zdrowotnej, przyrodniczej,

matematycznej, technicznej, muzycznej i plastycznej.

Aby zapewnić maluchom bezpieczeństwo i ciszę przygotowaliśmy dla nich salę zabaw, korytarz i szatnię oddzielone od

pozostałej części Szkoły.

W roku szkolnym 2011/2012 rozpoczęła naukę w klasie I grupa dzieci 6 i 7–letnich. Sześciolatki szybko zaklimatyzo-

wały się do nowej sytuacji, a okres adaptacji przebiegł bez większych problemów. 

Dominującą formą aktywności w grupie pierwszoklasistów jest zabawa, która pomogła w opanowywaniu sztuki czytania,

pisania i liczenia oraz pozwoliła nawiązać więzi społeczne. Pakiet edukacyjny wybrany przez nauczyciela jest dostosowany do

możliwości dzieci 6 i 7 – letnich i jest atrakcyjny zarówno dla jednej, jak i drugiej grupy uczniów. 

Pierwszaki uczą się w kolorowej, jasnej, przestronnej klasie. Mogą korzystać z zajęć koła plastycznego, uczą się języka angiel-

skiego i informatyki. 6 i 7–latki objęte są opieką psychologiczno – pedagogiczną i logopedyczną, uczęszczają na zajęcia gimna-

styki korekcyjnej. Rodzice pierwszoklasistów chętnie korzystają z możliwości pozostawienia swych dzieci pod opieką świetlicy

szkolnej. 6-latki bardzo dobrze funkcjonują w klasie I, opanowują nowe wiadomości i umiejętności, czynią systematyczne postępy.

Na uwagę zasługuje duży skok w rozwoju społecznym i emocjonalnym. W miarę upływu czasu różnice między dziećmi 6 i 7–let-

nimi zacierają się.

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Matejki w Krakowie
al. Dembowskiego 12, tel./fax 12 656 15 44, www.sp29.szkolnastrona.pl

e-mail: sekretariat.sp29krakow@gmail.com
Szkoła położona jest w pięknym miejscu. Otoczenie pełne zieleni, brak ruchu i hałasu ulicznego umożliwiają przebywanie

na świeżym powietrzu. Przyjazna atmosfera i opieka pedagogiczna pozwalają naszym uczniom spokojnie i bezpiecznie spędzać

czas nauki szkolnej. 

Proponujemy: 
– naukę w godzinach od 8.00 do 15.30 

– wysokie efekty kształcenia 

– zajęcia w pracowni komputerowej w ramach lekcji i kół zainteresowań 

– korzystanie z pełnowymiarowej sali gimnastycznej 

– opiekę pedagoga i psychologa-logopedy oraz pomoc medyczną 

– zajęcia w świetlicy szkolnej do godziny 16.30 

– korzystanie ze stołówki szkolnej i udział w akcji „Szklanka mleka” oraz „Owoce w szkole” 

– wyjazdy na zielone szkoły i wycieczki szkolne 

– szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych (nauka tańca, Jiu-Jitsu, zajęcia ceramiczne, szachy, nauka gry na gitarze, itp.) 

– możliwość udziału w różnorodnych konkursach szkolnych i pozaszkolnych 

– zajęcia sportowe w ramach współpracy z RADWAN SPORT 

– basen dla uczniów klas I - VI 

– zajęcia maluchów w ogrodzie przyszkolnym 

– spędzanie przerw śródlekcyjnych na świeżym powietrzu 

Zapisy do Akademii Przedszkolaka, Oddziału przedszkolnego i klasy I oraz wszelkie dodatkowe informacje w sekretariacie szkoły

w godz. 8.00 - 15.00 

ZAPRASZAMY!
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ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 9 IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU
ul. Łanowa 41a, Kraków; tel 12 653 24 87; www.zss9.internetdsl.pl; www.fundacjabonafide.pl

zaprasza dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną umiarkowaną, znaczną , głęboką i ze sprzężeniami z Krakowa

(oraz powiatu krakowskiego) na zajęcia edukacyjne i rewalidacyjno -wychowawcze w roku szkolnym 2012/2013. 

Wszystkie rodzaje zajęć prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę: pedagogów, psychologów i logopedów, którzy wspo-

magają rozwój dzieci i młodzieży z wykorzystaniem metod dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofi-

zycznych każdego ucznia.

Szkoła zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla uczniów oraz ich rodzin, atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne, opiekę

w świetlicy szkolnej w godz. 7.00 – 17.00.

W tym roku Dom Historii Podgórza obchodzi jubileusz

X lecia swej działalności. Placówka powstała z inicjatywy Rady

Dzielnicy XIII w 2002 roku. Za siedzibę posłużyła XIX wieczna

willa zlokalizowana przy ul. Limanowskiego 13 w Krakowie.

Inauguracja działalności miała miejsce we wrześniu 2002

roku , a już w październiku otwarta została pierwsza wystawa

zatytułowana „Podgórze w fotografii z lat 70-80”. Materiały

do pierwszej wystawy pochodziły ze zbiorów Towarzystwa

Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Kolejna wystawa

pn. „Podgórskie portrety” odbyła się w lutym 2003 roku. Obo-

wiązki kierownika placówki powierzono Pani Melanii Tutak –

teatrologa i muzealnika z wykształcenia.

W 10 letniej historii placówka zorganizowała ponad 53

wystawy (w tym dwie plenerowe na Rynku Podgórskim

i jedna w Magistracie przy Placu Wszystkich Świętych) oraz

43 wernisaże. W swoich progach gościła wiele znakomitych

osób m.in.: prof. Jerzego Banacha który opowiadał o historii

dwóch podgórskich herbów, Henryka Majcherka, dr Krzysz-

tofa Wielgusa z Politechniki Krakowskiej, pilota RAF-u

kpt. Antoniego Tomiczka, Anitę Andrzejewską wybitną foto-

graficzkę, oraz najbardziej znanego krakowskiego kolekcjo-

nera Marka Sosenko, który zobrazował historię Podgórza

wspaniałą kolekcją dawnych pocztówek.

Dom Historii Podgórza od początku swej działalności miał

za zadanie przybliżanie i przekazywanie młodym pokoleniom

dziedzictwa przeszłości prawobrzeżnej części Krakowa. Cel

ten realizuje poprzez gromadzenie, przechowywanie i udo-

stępnianie eksponatów i dokumentów związanych z dziejami

Podgórza. Na niewielkiej powierzchni wystawienniczej ok.

60 m² zgromadzone zbiory prezentowane są w dwóch for-

mach ekspozycji – stałej i okresowej. 

Równolegle z organizacją wystaw , Dom Historii Podgó-

rza prowadzi działalność o charakterze dydaktyczno oświa-

towym organizując lekcje muzealne, promocje książek,

wycieczki i spacery historyczne po Podgórzu, wykłady i semi-

naria związane tematycznie z historią ale i z osiągnięciami

współczesnego Podgórza. Do najbardziej oryginalnych

przedsięwzięć DHP należą m.in.: projekt „Podgórze w Pod-

górzu” zorganizowany wraz z Urzędem Miasta Wałbrzych,

współorganizacja konkursu na logo obchodów 225 rocznicy

powstania Wolnego Królewskiego Miasta Podgórza, obchody

75 rocznicy urodzin Mostu im. Józefa Piłsudskiego oraz rea-

lizacja przedstawienia „Nie będę powalonym drzewem” pod-

czas Podgórskiego Salonu Niepodległościowego w 2008

roku. W bieżącym roku, już 26 kwietnia, Dom Historii Pod-

górza zaprasza na wernisaż znakomitej wystawy z cyklu

„Podgórzanie” zatytułowanej „Serkowscy Maryewscy – dwie

rodziny, dwóch burmistrzów, jedno Podgórze” 

Doceniając rolę i znaczenie Domu Historii Podgórza

w popularyzacji wiedzy o tej dzielnicy Krakowa, Rada Dziel-

nicy XIII rokrocznie dofinansowywała działalność placówki.

Łącznie na ten cel przeznaczyliśmy w latach 2002 – 2012

kwotę w wysokości 113 000 zł. Środki wydatkowano na

remont pomieszczeń, wyposażenie sal oraz na bieżącą działal-

ność w tym zakup eksponatów związanych z dziejami dziel-

nicy i regionu (pocztówek, fotografii, dokumentów, książek). 

Z bogatej oferty edukacyjnej DHP korzystają przede

wszystkim mieszkańcy Krakowa, niemniej jednak atrakcyjna

oferta cieszy się zainteresowaniem licznie odwiedzających

placówkę turystów. 

Niestety, podstawowym pilnym do rozwiązania proble-

mem pozostaje dotkliwy niedostatek przestrzeni , niezbędnej

do prezentacji nowych eksponatów. Rada Dzielnicy XIII Pod-

górze wspólnie z Domem Kultury Podgórze zabiega więc

o powiększenie zasobów lokalowych DHP. Mamy nadzieję, że

nasze działania spotkają się z aprobatą i wsparciem pozos-

tałych prawobrzeżnych rad dzielnic, jednostek organizacyj-

nych miasta i jak zawsze niezawodnych miłośników Podgórza.

Iwona Praczyńska

Okrągła rocznica Domu Historii Podgórza

Informujemy Państwa, że w Urzędzie Miasta powstały jednostki, w których można uzyskać ważny podpis elektroniczny.

Punkty ePUAP, czyli Punkty Potwierdzające Profile Zaufane, mieszczą się w następujących lokalizacjach Urzędu Miasta

 Krakowa: Al. Powstania Warszawskiego 10, ul. Wadowicka 28a, os. Zgody 2, ul. Lubelska 27, Plac Wszystkich
 Świętych 3-4. Potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP, czyli uzyskanie ważnego podpisu elektronicznego, jest bezpłatne. Aby

się nim posługiwać, należy zalogować się na portalu ePUAP – www.epuap.gov.pl – wypełnić wniosek o założenie profilu

zaufanego oraz udać się do Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane ePUAP celem potwierdzenia tożsamości. Procedury tej

można dopełnić we wskazanych wyżej lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa. Utworzenie takich jednostek , ułatwiających

bezpłatne uzyskanie podpisu elektronicznego przez osoby załatwiające sprawy w Urzędzie, przyczyni się do zmniejszenia

liczby klientów, załatwiających sprawy urzędowe osobiście. Dotyczy to w szczególności obszaru usług publicznych, które

można przeprowadzić za pomocą Internetu i ePUAP, bez konieczności stawienia się osobiście. Otwarcie Punktów Potwier-

dzających Profile Zaufane w Urzędzie Miasta Krakowa ma na celu również popularyzację elektronicznej administracji, która

stanowi łatwy, efektywny i komfortowy sposób na załatwienie spraw urzędowych.
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Projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru „KRASICKIEGO - ORAWSKA”

8 marca o godzinie 17.00 w siedzibie Rady Dzielnicy XIII

Podgórze odbyło się spotkanie z przedstawicielami Biura Pla-

nowania Przestrzennego UMK oraz zainteresowanymi miesz-

kańcami w sprawie prac nad sporządzaniem projektu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

obszaru „Krasickiego – Orawska”. W spotkaniu wzięli udział:

p.o. Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Pani Bożena

Kaczmarska Michniak, Inspektor Biura Planowania Prze-

strzennego Pani Ewa Gruszczyńska, Inspektor Biura Planowa-

nia Przestrzennego Pani Agata Gorczowska, Inspektor Biura

Planowania Przestrzennego Pan Tomasz Babicz, przedstawi-

ciele Dzielnicy XIII oraz licznie przybyli mieszkańcy 3 okręgu. 

Na spotkaniu zaprezentowana została przez projektanta

Panią Agatę Gorczowską koncepcja zagospodarowania

terenu w związku ze sporządzaniem projektu planu miej-

scowego obszaru „Krasickiego – Orawska”. Prezentacja pro-

jektu wzbudziła ogromne emocje, zarówno wśród radnych,

jak i mieszkańców. W obszarze projektowanego planu znaj-

dują się bowiem niewielki placyk, na który czynili już uprzed-

nio zakusy inwestorzy, jak i spory obszar nieuporządkowanej

zieleni usytuowany za linią budynków przy ulicy Krasickiego

w kierunku Wilgi. Mieszkańcy i radni brali czynny udział

w dyskusji zadając liczne pytania i dzieląc się swoimi wątpli-

wościami, dotyczącymi planowanych rozwiązań. Propono-

wane przeznaczenie placu obok szkoły 26 na pawilony

handlowe z zachowaniem możliwości parkowania samocho-

dów w części placu zadowoliło większość mieszkańców

3 okręgu, chociaż padały też głosy o przeznaczeniu placu

w całości na miejsca parkingowe. Znacznie większy teren

położony pomiędzy Krasickiego , Spiską i Przedwiośniem

w projekcie planu przeznaczony został na zabudowę z zabez-

pieczeniem miejsc parkingowych oraz zieleń- KDX.1. Obszar

zabudowany wg projektu miał stanowić 50% powierzchni.

Z taką propozycją mieszkańcy i radni absolutnie nie chcieli

się pogodzić – podkreślano brak miejsc parkingowych dla ist-

niejącej zabudowy, konieczność zabezpieczenia terenów zie-

lonych dla zwartego osiedla, jakie stanowi okręg 3, jak

również bliskość rzeki Wilgi od planowanej zabudowy.

Obecni na spotkaniu mieszkańcy budynku Krasickiego 14 ze

zdumieniem spoglądali na projektowaną wewnątrzosied-

lową drogę usytuowaną bezpośrednio przy ścianie ich

budynku. W dyskusji poruszano wiele argumentów chcąc

przekonać twórców projektu o konieczności dostosowania

nowego planu do oczywistych potrzeb wszystkich miesz-

kańców tego rejonu. Radni przypomnieli, ze kilkakrotnie

Rada Dzielnicy XIII wnioskowała o utworzenie we wzmian-

kowanym miejscu przedłużenia Parku Nowackiego. Obecnie

radni podjęli starania o utworzenie parkingu na części terenu

rozumiejąc ogromne potrzeby mieszkańców w tym zakresie. 

Pani Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego pod-

kreśliła, że opracowanie miejscowego planu zagospodaro-

wania jest niewątpliwie zaletą: uniemożliwia bowiem

inwestycje na danym terenie na podstawie decyzji o WZ, na

których realizację Biuro Planowania Przestrzennego nie ma

wpływu. Ponadto poruszyła zagadnienia związane z koniecz-

nością zapewnienia zgodności ustaleń miejscowego planu ze

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego, poinformowała też zebranych o opracowywanej

zmianie Studium.

Mieszkańcy zostali też poinformowani, że w okresie

wyłożenia projektu planu mogą indywidualnie składać uwagi

do projektu. Spotkanie zakończyło się konkluzją ze strony

przedstawicieli Biura Planowania Przestrzennego, że należy

uwzględnić potrzeby mieszkańców szczególnie w zakresie

miejsc parkingowych nie tylko w projekcie planu Krasic-

kiego-Orawska, ale też w innych tworzonych miejscowych

planach dla starego Podgórza.

Marzena Smęder

Biuro Dzielnicy XIII Biuro czynne: poniedziałek–piątek 10.00–15.00

Rynek Podgórski 1, pokój 12 Dyżury Zarządu: poniedziałek 9.00–12.00

tel. 12 656 62 25, tel./fax 12 423 55 29 wtorek 14.30–17.00, środa 10.00

www.dzielnica13.krakow.pl czwartek 14.00–16.00, piątek 12.00–15.00

e-mail: rada@dzielnica13.krakow.pl Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XIII: czwartek 14.00–16.00
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