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Beatyfikacja Sługi Bożego Jana Pawła II

Szczególny dzień
Szczególnego Człowieka
Począwszy od 2011 roku,
data 1 maja kojarzyć się nam
będzie z doniosłym wydarzeniem w dziejach Kościoła.
W Rzymie beatyfikowano
Sługę Bożego Jana Pawła II,
na co przez sześć lat czekała
cała Polska i świat chrześcijański.
Do tej pory, 1 maja kojarzył
nam się czy to z mającym
ponad 120-letnią historię
Świętem Pracy, czy obchodzoną w tym roku 7. rocznicą Fotografia autorstwa Grzegorza Gałązki
wejścia Polski w struktury
Unii Europejskiej.
Teraz majowa data zyskała szczególne znaczenie. Ukochany Papież-Polak, Człowiek Szczególny w dziejach
Polski i świata, został wyniesiony na ołtarze. 1 maja 2011 r. zapamiętamy więc, w aspekcie religijnym, jako
szczególny dzień, być może najważniejszy w czasach po pontyfikacie Ojca Świętego Jana Pawła II. Najważniejszy – aż do kanonizacji…

W numerze:

Parada wojskowa na Błoniach 3 maja 1939 r. Fot. Paweł Bielec

Podpalenie i włamania w Krowodrzy – str. 3
Wernisaż u Bielców – str. 4-5
13 lat Siemachy – str. 6
Zasadzili dąb pamięci – str. 7-8
ZSBM „Piast” protestuje – str. 9
Piknik, konkurs, zawody – zapraszamy! – str. 10
Pamiętajcie o ogrodach – str. 11
Felieton Piotra Klimowicza – str. 12

Z prac Rady i Zarządu
IV sesja Rady Dzielnicy V Krowodrza, która odbyła się 19 kwietnia
br.
zaowocowała
poniższymi
uchwałami.
Pozytywnie zaopiniowano:
– lokalizację kasyna gry w hotelu „Novotel Bronowice” położonym w Krakowie przy ul. Armii Krajowej 11;
– miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego obszaru „Żabiniec –
Południe” w zakresie dotyczącym terenu Dzielnicy V Krowodrza;
– sprawozdanie Zarządu z działalności merytorycznej oraz realizacji
planu finansowego wydatków Rady
Dzielnicy V Krowodrza za 2010 rok;
– wniosek o wydanie opinii dla projektowanego zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa pochylni dla osób
niepełnosprawnych oraz przebudowa
drogi w zakresie schodów terenowych
w ulicy Kadeckiej w Krakowie na
działkach w obr. 3 Krowodrza.
Zawnioskowano przy tym, aby projektant naniósł korektę w przedmiotowym projekcie powodującą zastosowanie dwóch biegów pochylni
w miejscu trzech oraz zastosowanie
kostki betonowej bez fazy.
Negatywnie zaopiniowano:
– projekt decyzji WZ dla budowy budynku przy ul. Składowej ze względu
na zbyt małą ilość miejsc parkingowych i zbyt małe współczynniki powierzchni biologicznie czynnej –
w projekcie tylko 25 proc. Proponowany przez Radę Dzielnicy V Krowodrza współczynnik miejsc parkingowych wynosi powyżej 1,0
(inwestor podał 0,5-0,9);
– zmianę sposobu użytkowania budynku gospodarczego z przeznaczeniem na skup złomu stalowego ze
względu na: ponadprzeciętne negatywne oddziaływanie na środowisko
oraz charakter okolicy jako kwartału
mieszkaniowego a nie przemysłowego;
– wniosek o ustalenie WZ dla inwestycji pn: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem
podziemnym w miejscu istniejących
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budynków gospodarczych na działkach w obr. 45 Krowodrza, budowa
zjazdu z działki drogowej w obr. j.w.
na działkę w obr. j.w. z infrastrukturą
techniczną na 7 działkach w obr. j.w.
przy ul. Friedleina” ze względu na
brak podania współczynnika miejsc
parkingowych oraz zbytnią wysokość
zabudowy – sugerowana maksymalna
wysokość to 5 kondygnacji.
Zmieniono zakres rzeczowy zadania przyjętego uchwałą Rady Dzielnicy V Krowodrza z 6 lipca 2010 r.
w obrębie zadania „Komunikacja
z mieszkańcami” z zadania pn. „Komunikacja z mieszkańcami – druk gazetki” – kwota 200 zł na zadanie pn.
„Komunikacja z mieszkańcami –
medal okolicznościowy” – realizatorem jest Biuro Rady.
Przeniesiono środki w wysokości
1 000 zł z zadania pn. „Komunikacja
z mieszkańcami – druk gazetki”
(uchwała Rady Dzielnicy V Krowodrza z 6 lipca 2010 r.) na zadanie pn.
„Organizacja wystaw fotografii” –
realizatorem jest Muzeum Historii Fotografii.
Wprowadzono nowe zadania priorytetowe:
– budowa ogródka jordanowskiego
przy ul. Królewskiej 30 (150 000 zł)
wg projektu zleconego przez Radę
Dzielnicy w 2010 r.;
– remonty chodników wg wskazań
Dzielnicy (115 500 zł);
– montaż i naprawa ogrodzeń, remont wejść do schronów, montaż
słupków zabezpieczających przed nieprawidłowym parkowaniem wg
wskazań Dzielnicy (50 000 zł);
– współfinansowanie
bieżącego
utrzymania zieleni na terenach Dzielnicy V (40 000 zł);
– remonty dróg, chodników i oświetlenia (200 000 zł);
– współfinansowanie zadań powierzonych na 2011 r.
Realizatorem powyższych zadań priorytetowych jest ZIKiT.
Zrezygnowano z zadania priorytetowego nr 7 pn.: „Organizacja konRada Dzielnicy V Krowodrza

kursów sportowych dla gimnazjów” –
na kwotę 1 500 zł (uchwała Rady
Dzielnicy V Krowodrza z 26 października 2010 r.) przeznaczając pozyskaną kwotę na nowe zadanie pn.
„Szkoła Podstawowa nr 34 – zakup
dodatkowego wyposażenia boiska
sportowego ORLIK 2012” – realizatorem jest ZEO.
Przeniesiono środki w wysokości
1 000 zł z zadania pn. „Zakup nagród
na konkursy sportowe” (uchwała
Rady Dzielnicy V Krowodrza z 26
października 2010 r.) przeznaczając je
na nowe zadanie pn. „Dofinansowanie projektu edukacyjnego „Uczeń
Obywatel” – realizatorem jest Centrum Młodzieży im. dra Henryka Jordana.
Ustalono następującą kolejność
zadań remontowych chodników na
2011 r.:
– ul. Wrocławska od ul. Prądnickiej
do ul. Friedleina (wzdłuż Szpitala
Wojskowego),
– ul. Czarnowiejska od al. Mickiewicza do przystanku MPK i od granicy
wyremontowanego chodnika do ul.
Konarskiego,
– ul. Zakątek 1 i 3,
– ul. Lea 75,
– ul. Biernackiego do stacji Trafo
i ul. Wyspiańskiego – od ul. Biernackiego do ul. Grottgera (strona parzysta) – remont chodników,
– ul. Chocimska 20 - do al. Kijowskiej,
– podwórko ul. Grottgera 3 –
przełożenie trylinki,
– podwórko ul. Królewska nr 60-70
– przełożenie trylinki,
– ul. Kazimierza Wielkiego od ul.
Przeskok do stacji ORLEN – strona
nieparzysta od al. Kijowskiej do nr
104 i od ul. Galla do nr 112 – strona
parzysta,
– ul. Odrowąża.
Rada Dzielnicy zawnioskowała, aby
materiałem użytym do remontów
chodników na terenie Dzielnicy V
Krowodrza była kostka brukowa bez
fazowania.

Wprowadzono korektę uchwały
Rady Dzielnicy V Krowodrza z 28
września 2010 r. w sprawie zadań powierzonych na 2011 r. pn.: „Budowa i
przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem”:
– projekt i realizacja w cyklu dwuletnim na lata 2011-2012 czwartego ramienia skrzyżowania ul. Budryka z ul.
Nawojki wraz z budową zielonego
parkingu wzdłuż południowego ogrodzenia VII LO na działkach w obr. 4
Krowodrza,
– kontynuacja zadania pn. „przebudowa ul. Szymanowskiego wraz z budową miejsc parkingowych”,
– kontynuacja zadania pn. „budowa
pochylni dla osób niepełnosprawnych
oraz przebudowa schodów w ul. Kadeckiej”,
– przebudowa ul. Mazowieckiej wraz
z budową miejsc parkingowych

z uwzględnieniem zatoki parkingowej
przy ul. Racławickiej obok sklepu Jubilat,
– projekt zatok parkingowych na
ul. Sienkiewicza,
– projekt przebudowy ul. Wójtowskiej wraz z budową zatok parkingowych,
– projekt pochylni i schodów ul.
Chocimska 35,
– projekt ul. Za Targiem – kontynuacja,
– ul. Kazimierza Wielkiego 26 – projekt odwodnienia podwórka,
– ul. Armii Krajowej – projekt chodnika i ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego do DS UP.
W ramach środków pozostałych z zadania nr 1 pn. „Montaż sygnalizacji
dźwiękowej światła zielonego wraz z
montażem pasów informacyjnych dla
osób niewidomych i niedowidzących
na skrzyżowaniu ulic Podchorążych
Niszczyć potrafi każdy, stworzyć już nie
anonimowy internauta

Kretyni destrukcji
Powyższy cytat wydawać się może
truizmem. Obrazuje on jednak tok
myślenia i sposób działania jednostek, które – czy to z głupoty, czy ze
złej woli – sprawiają społeczeństwu
wiele problemów i same stają się
problemem.
Płonąca zjeżdżalnia na placu zabaw
dla dzieci przy parku św. Wincentego
a Paulo (zdarzenie miało miejsce
o 9 rano!) nie pozostawia złudzeń co
do destrukcyjnych intencji sprawców.
Fakt podpalenia nie jest w światowej
kulturze niczym nowym. Płonęły
stosy z czarownicami, pomniki wodzów i budynki partyjnych komitetów. Ogień trawił prywatne posesje
i ważne strategicznie instytucje.
Neron podpalał Rzym, Dali malował
płonącą żyrafę… Powyższy akt zniszczenia nie może być zatem sklasyfikowany jako na wskroś oryginalny
happening.
Działanie wymierzone w głównych
użytkowników placu zabaw, czyli

w dzieci, można rozpatrywać wyłącznie w kategorii kretyńskiego postępku wandalskiego i jako taki powinien zostać potraktowany. Możemy
dyskutować jedynie o formie społeczno-prawnego zadośćuczynienia.
I tu, najdoskonalszą wydaje się wysoka kara finansowa odczuwalna
przez sprawców podpalenia i ich rodziców.
Innym aspektem zjawiska niszczenia
jest stopniowy zanik jakiejkolwiek
etyki. Już w zrealizowanym 30 lat
temu serialu „Alternatywy 4”, genialny Stanisław Bareja, ustami drobnego włamywacza Józefa Balcerka
(znakomita kreacja Witolda Pyrkosza), wypowiada znamienne: „Ale powiem panu, że wszystko parszywieje.
Kiedyś bym drzwi nie otworzył we
własnej dzielnicy, potem przynajmniej we własnej ulicy. A teraz na co
mi przyszło? We własnym domu takie
rzeczy robić... Tfu!”.

z ulicami Królewska, Kazimierza
Wielkiego i Smoluchowskiego”
w wysokości 27 000 zł przyjęto kolejne zadania:
– ZSOI nr 1 – dofinansowanie na
kwotę 3 000 zł organizacji 5 edycji
konkursu pn. „O czym marzę, gdy zamykam oczy…”; realizatorem jest
ZEO;
- montaż pasów informacyjnych dla
osób niewidomych i niedowidzących
wg wskazań Dzielnicy) – kwota 24
000 zł, realizatorem jest ZIKiT.
Rada Dzielnicy V Krowodrza objęła Honorowym Patronatem imprezę pn. „Zabawy wiosenne z Cafe
Bajarką i Klanzą” oraz akcję pn.
„Kultura to Natura”.
Oprac. Piotr Klimowicz
przewodniczący Rady i Zarządu
Dzielnicy V Krowodrza

Włamywacze
w dzielnicy
Wiele wskazuje na to, że na Krowodrzę zawitała zorganizowana grupa
przestępcza. Niedawno doszło do
włamań do pubu przy ul. Urzędniczej i sklepu z artykułami RTV przy
ul. Królewskiej.
Obydwa zdarzenia miały miejsce
pomiędzy 12 a 2 w nocy. Kilkuosobowa prawdopodobnie grupa działa
szybko, zdecydowanie i ma szczegółowo opracowany plan działania.
Dlatego, jak dotychczas, sprawcy
przestępstw pozostają nieuchwytni.
Apelujemy do mieszkańców naszej
dzielnicy, szczególnie właścicieli
sklepów i lokali gastronomicznych,
o wzmożoną ostrożność.
Redakcja WL

Janusz Mika

Rada Dzielnicy V Krowodrza
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Otwarcie Galerii Sztuki Bielec

Fotograﬁa połączyła pokolenia
14 kwietnia br. w Domu Fotografii i Malarstwa przy placu Inwalidów 6 otwarto Galerię
Sztuki Bielec. Tym samym, na
terenie naszej dzielnicy pojawiło
się ważne miejsce o charakterze
kulturalnym.

Z kolei, fotografie Katarzyny Bielec, zebrane w cykle: Kraków, Beskid Sądecki i Miasto charakteryzują się dbałością o fragmenty,
szczegóły uwiecznianej rzeczywistości.
Wspólną cechą obojga artystów

Wnuki mistrza Pawła Bielca –
Katarzyna Bielec i Piotr Saduś.
Fot. Janusz Mika

Liczni, zgromadzeni goście wernisażu mogli obejrzeć pierwszą ekspozycję, na którą złożyły się prace
fotograficzne i obrazy Pawła
Bielca (1902-2002) – nestora rodu
wirtuozów obiektywu oraz zbiór
fotografii jego wnuczki – Katarzyny Bielec.
Zdjęcia wykonane na Błoniach,
podczas obchodów święta Konstytucji 3 Maja 1939 r. przedstawiają
głównie polskie oddziały wojskowe podczas parady, orkiestrę
wojskową i zgromadzonych ludzi.
Obrazy olejne epatują ekspresją
kolorów. To kwiaty – ulubiony
Cykl Miasto. Fot. Katarzyna Bielec
temat malarski Pawła Bielca.
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jest perfekcyjne operowanie kadrem, świetna kompozycja poszczególnych dzieł oraz mistrzowska
gra światło-cieniem.
Tradycja fotograficzna w rodzinie
Bielców ma 110 lat. Zapoczątkował

ją Wincenty Paweł Michnowski,
przyszły teść Pawła Bielca, który
otworzył zakład fotograficzny
w Brodnicy, następnie przeniósł go
do Torunia, by w 1939 r. założyć
pracownię fotograficzną na Krowodrzy, przy ul. Nowowiejskiej.
Paweł Bielec założył swój pierwszy zakład artystyczno-malarski
i fototechniczny „Plastyka” we
Lwowie w 1928 r. Po 10 latach
przeniósł go do Krakowa, z siedzibą przy ul. Karmelickiej 50. Tu,
aż do końca XX wieku prosperowało z powodzeniem atelier fotograficzne.
W 1994 r. pracownia została prze- Cykl Kraków. Fot. Katarzyna Bielec
niesiona na plac Inwalidów, znajdujący się w granicach Dzielnicy
V Krowodrza. Kilka lat wcześniej
w rodzinnej firmie zaczęła pracować córka Pawła Bielca – Barbara,
z zawodu architekt. Od 2002 r.
dołączyła do niej córka Katarzyna,
która – podobnie jak dziadek – jest
absolwentką malarstwa na krakowskiej ASP.
W archiwum Domu Fotografii
i Malarstwa znajduje się obecnie
ponad milion skatalogowanych
klisz.
Dzięki poparciu Wydziału Kultury
i Dziedzictwa Narodowego UMK
doszło do objęcia firmy mecenatem artystycznym i usług publicznych w dziedzinie kultury. Konsekwencją tego było otwarcie
Galerii Sztuki.
Wiele wskazuje na to, już niedługo,
plac Inwalidów stanie się reprezentacyjnym miejscem naszej dzielnicy. UMK planuje diametralną
zmianę infrastruktury tego miejsca,
z pełnym uszanowaniem elementów historycznych. Wspominał
o tym, podczas otwarcia galerii,
Jacek Maria Stokłosa, główny plastyk miasta Krakowa.
Janusz Mika Żołnierz orkiestry wojskowej. Fot. Paweł Bielec
Rada Dzielnicy V Krowodrza
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Wielkanoc, wielka radość w sercu…
U Siemachy na Lea
Święta Wielkiej Nocy to czas
wyjątkowy, czas pełen refleksji
ale także czas spotkań przy wielkanocnym stole. Wspólne spotkanie przy stole wielkanocnym
w Dziennym Ośrodku Socjoterapii „Na Lea” odbyło się 20
kwietnia o godz. 17:00.
Przybyłych gości, w osobach: Edwarda Tarczałowicza, członka Zarządu Rady Dzielnicy V Krowodrza, ks. Andrzeja Telusa z Parafii
NMP z Lourdes, rodziców, wolontariuszy, siemachowców powitała
dyrektor ośrodka Kinga Saniak.
Wielkanocne spotkanie „Na Lea” – występy artystyczne

Urodzinowy tort. Trzynastka nie musi
być pechowa!

Mgr Mirosława Rosa ze Szkoły
Podstawowej nr 12 przy ZSOI
nr 1 w Krakowie, al. Kijowska 3
serdecznie zaprasza dzieci do
klasy pierwszej realizującej program „Gry i zabawy z językiem
angielskim na zajęciach edukacji
wczesnoszkolnej”.
Uczniowie tej klasy, oprócz lekcji
języka angielskiego, będą dodatkowo w czasie zajęć poznawać
w praktyce ten język poprzez gry
i zabawy edukacyjne. Program ten
z sukcesem i z dużą korzyścią dla
dzieci jest realizowany od 2008
roku. Zapraszamy!

Po radosnej części artystycznej
przygotowanej przez siemachowców, modlitwie i poświęceniu
pokarmów przez ks. Andrzeja, rozpoczął się uroczysty poczęstunek.
Jak przystało na prawdziwe wielkanocne spotkanie, na stole królowały świąteczne przysmaki jajka,
mazurki i lukrowane baby. Uczestnicy spotkania zgodnie z tradycją

Do you speak English ???

DT Pierwszaki czyli first class
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podzielili się jajkiem i złożyli sobie
życzenia.
Zaproszeni goście, odświętne
stroje, piękne wiosenne dekoracje,
wspólna modlitwa oraz serdeczne
życzenia przy okazji „stukania się”
poświęconym jajeczkiem stworzyły miłą i świąteczną atmosferę.
Kinga Saniak
dyrektor Ośrodka

Rada Dzielnicy V Krowodrza

Katyń – ocalić od zapomnienia
– Powinniśmy potępić samą myśl, że jedni ludzie mają prawo prześladować drugich.
Przemilczając zło możemy spowodować, że powstanie w przyszłości tysiąc razy gorsze,
a młodzi ludzie będą przekonani, że zło nigdy nie jest ukarane, a zawsze przynosi korzyści
Aleksander Sołżenicyn

Zasadzili kolejny dąb pamięci
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 51 włączył się w ogólnopolską
akcję „Katyń – ocalić – od zapomnienia”. Celem akcji jest uczczenie pamięci Bohaterów Zbrodni Katyńskiej, a zarazem przywrócenie zagwarantowanie im zbiorowej, pokoleniowej pamięci poprzez
posadzenie 21.857 Dębów Pamięci.
6 maja br. na terenie ZSO nr 51 odbyła
się uroczystość, której głównym punktem było zasadzenie dębu pamięci ku
czci porucznika Mariana Spoidy. Młodzież przygotowała też ciekawy program
słowno-muzyczny poświęcony historii
pierwszych lat II wojny światowej ze
szczególnym uwzględnieniem bestialskiej polityki Rosji Sowieckiej względem narodu polskiego.
Uroczystości poprzedziła Msza św.
w kościele XX Misjonarzy pw. NMP
z Lourdes. Odprawił ją ks. dr Paweł
Holc, proboszcz parafii.
* * *
– Pora skończyć z Katyniem (…) To
powinna być ostatnia rocznica Katynia, która w ten sposób celebrujemy.
Potem powinny tam przyjeżdżać tylko
rodziny ofiar (…) Niech historycy zbadają ten problem do końca, niechże
zostanie postawiony piękny pomnik,

Pieśni patriotyczne zaśpiewał szkolny chór

niech ludzie jeżdżą tam modlić się za
dziadków i pradziadków, niech uczestniczą w mszach. Ale żeby z tego robić
kult narodowy? To moim zdaniem absurd. (…) Kult klęski zraża bardzo
młodzież, która nie chce czuć przynależności do kraju katastrofy i często
wybiera emigrację.
Te cytaty pochodzą z wywiadu, jakiego udzielił periodykowi Newsweek – Polska, Adam Zamoyski, urodzony w Nowym Jorku, a wychowany
w Wielkiej Brytanii; pokazują one dobitnie jakie panuje powszechne przekonanie na temat tej jakże straszliwej
zbrodni, odbieranie jej nawet rangi
[sic!], zbrodni ludobójstwa.
– Zbrodnia katyńska, ta zbrodnia
ludobójstwa, powinna być jednym z elementów tożsamości europejskiej; tak jak
młodzi ludzie np. z Izraela, jeżdżą do
Auschwitz, do obozów zagłady, uczyć
się swojej przeszłości, swojej tożsamo-

Dyrektor Katarzyna Dobrowolska
przy sadzeniu dębu pamięci

ści, to samo powinni robić młodzi Polacy (…) jako elemencie swojej edukacji – tych słów użył nieżyjący już minister Władysław Stasiak – zmarły
tragicznie, w katastrofie smoleńskiej –
w wywiadzie dla Krzysztofa Skowrońskiego w przeddzień tragedii. Leciał
razem z prezydentem i całą polską delegacją do Katynia właśnie. Aby uczcić
pamięć polskich oficerów. Okrągłą,

Młodzież ZSO nr 51 podczas programu słowno-muzycznego
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Fot. Piotr Klimowicz

70. rocznicę pomordowania polskich
oficerów. Paradoksalnie, ta straszliwa
katastrofa, w której zginęło 98 osób
z prezydentem RP na czele, uświadomiła oraz przypomniała światu, co tak
naprawdę się stało w Katyniu.
Podczas II wojny światowej, na terenach zajmowanych przez Związek
Sowiecki, wykształciła się brutalna,
bezprecedensowa aparatura prześladowania Polaków. Przesłuchania niewinnych ludzi zaczynały się najczęściej od
wydawania nieuzasadnionych przyczyn aresztowania. Były to jednak nieliczne przypadki. Na ogół, nie dbano
w ogóle o przyczyny, czy nawet pozory. Liczyła się permanentna walka
psychiczna i fizyczna. Próbowano udowodnić Polakom, że istnieją sposoby
na niewygodnych ludzi. Z premedytacją szykowano zamach na idee Polskości, narodowego patriotyzmu.
Zasadniczym celem sowieckich enkawudystów, którzy zostali przeznaczeni
do przeprowadzania zsyłek i eksterminacji, było zniszczenie polskiej arystokracji i inteligencji. Postanowiono
usunąć, bądź przynajmniej odsunąć
wpływowych ludzi w taki sposób, aby
sowietyzacja mogła przebiegać płynnie
i sprawnie. Jak podano w brytyjskiej
gazecie The Thunderbolt z listopada
1972 r., zesłańcy – „Byli oni podstawą
inteligencji narodu – uwięzieni byli lekarzami, adwokatami, profesorami i innymi przywódcami tego chrześcijańskiego i kochającego wolność narodu”.
Stalin stanowczo zaprotestował, by
8

rozprawić się z nimi
łagodnie. Plan został objęty ścisłą tajemnicą.
Zgodnie z nim powinni
oni byli zniknąć z powierzchni ziemi. Według
ujawnionego dokumentu,
tak długo poszukiwanego
przez polskich i nie tylko
polskich historyków, znamy szczegóły propozycji
Ławrentij Berii, jaką
złożył Stalinowi w związku z wymordowaniem
polskich jeńców. Ten drugi odpowiedział bezzwłocznie. Owa notatka
przesłana przez Komisarza Ludowego
Spraw Wewnętrznych ZSRR pochodzi
z 5 marca 1940 roku. Zaznaczono
w niej problemy związane z oficerami,
policjantami, żołnierzami przebywającymi w trzech obozach: Starobielsku,
Kozielsku i Ostaszkowie. Przetrzymywanych było, jak określił nadawca, ok.
14 736 byłych oficerów, urzędników,
obszarników, żandarmów, służby więziennej, osadników, agentów wywiadu.
Według narodowości było tam ok. 97
proc. Polaków.
Beria wyraźnie przedstawił przyczyny
usunięcia aresztowanych. Rzekomo
mieli oni prowadzić agitację antyradziecką. Oczekiwali oswobodzenia, by
móc uzyskać możliwość aktywnego
włączenia się w walkę przeciwko
władzy radzieckiej. W notatce proponowano rozpatrzenie powyższych aspektów z zastosowaniem wobec oskarżonych najwyższego wymiaru kary –
rozstrzelania. Sugerowano przeprowadzić sprawę, jednakże bez wzywania
obwinionych i przedstawiania im jakichkolwiek zarzutów. Zamaszyste
podpisy Stalina i jego najbliższych
współpracowników oznaczały jednoznaczny wyrok śmierci.
Większość zwłok, znajdujących się
w lesie katyńskim, nosiło ślady po
strzale w tył głowy. Ten sposób wykonywania kary śmierci był typowy, powszechny i niejako oficjalny w Związku
Sowieckim. Sekcje zwłok wykazały, że
Rada Dzielnicy V Krowodrza

niektóre osoby miały połamane szczęki
od mocnych uderzeń, względnie rany
kłute, zadane bagnetem. Były to ofiary,
które stawiały opór lub krzyczały.
Tryb katyński stanowił uproszczenie
dość zawiłej sowieckiej biurokracji
śmierci. Z działalności spec-trójek
wyeliminowano osobę prokuratora –
zlikwidowano w ten sposób choćby
pozory przedstawienia jakichkolwiek
zarzutów i przeprowadzenia w ten
sposób postępowania. Trójka centralna „zasądzała” na listę bez powiadamiania skazańca o swej decyzji.
Całymi wagonami odstawiano jeńców
do więzień wewnętrznych NKWD.
Ofiarom w tył głowy nie strzelał już
I sekretarz obwodowy sowieckiej partii lub szef obwodowego NKWD
(przewodniczący trójek), ale jeden
z 53 wyspecjalizowanych katów.
* * *
Kilka słów o patronie naszego, szkolnego dębu pamięci; poruczniku Marianie Spoidzie (vel Spojdzie; źródła
różnie podają – przyp. PS). Marian
Spoida urodził się 4 stycznia 1901 r.
w Poznaniu, a zmarł 16 kwietnia
1940 r. w Katyniu. Był piłkarzem i trenerem piłkarskim. Długoletnim zawodnikiem poznańskiej Warty (191629), mistrzem Polski z 1929 r.,
reprezentantem kraju (14 spotkań)
i olimpijczykiem z Paryża 1924 r., co
jest szczególnie ważne w kontekście,
iż nasza szkoła nosi zaszczytne miano
olimpijczyków polskich. Pracował
jako urzędnik bankowy. Uczestniczył
w powstaniu wielkopolskim i wojnie
polsko-bolszewickiej. Krótko prowadził kluby w rodzinnym mieście
(w tym Wartę). Był też zatrudniony
w PZPN, gdzie pracował m.in. jako
asystent selekcjonera Józefa Kałuży.
Brał udział w kampanii wrześniowej
i dostał się do sowieckiej niewoli. Został rozstrzelany w Lesie Katyńskim.
Przemysław Serednicki
nauczyciel historii w ZS0 nr 51

List do Redakcji

Autor nie miał racji?

Artykuł pt. „Goście (Świętokrzyskiej 10)” opublikowany w kwietniowym numerze Wiadomości Lokalnych wzbudził kontrowersje.
W piśmie przesłanym przez Zarząd ZSBM „Piast” na ręce przewodniczącego Rady Dzielnicy V Krowodrza – Piotra Klimowicza,
czytamy:
W związku z artykułem prasowym
(…) poruszającym temat realizacji
inwestycji u zbiegu ulic Świętokrzyskiej i Wrocławskiej, Zarząd
ZSBM „Piast” (…) stanowczo protestuje przeciwko powtarzanej
w nim kilkukrotnie konkluzji, że
Spółdzielnia zbyt późno poinformowała swoich członków, zamieszkałych przy ul. Świętokrzyskiej 10
o przedmiotowej inwestycji, a skutkiem tego ich odczucie o złym reprezentowaniu ich interesów przez
Spółdzielnię.

nych, Spółdzielnia powiadomiła
(…) o tym fakcie zainteresowanych
i już w trakcie postępowania
wniosła do WAiU zdecydowany
sprzeciw wobec przedmiotowego
zamierzenia
inwestycyjnego,
w którym – oprócz zarzutów formalno-technicznych oraz prawnych – podnieśliśmy również kwestię niespotykanie szybkiego tempa
procesowania postępowania na
rzecz inwestycji ukierunkowanej
wyłącznie na zysk dewelopera,
przy niekwestionowanych stratach
dla jej otoczenia.
Wydział Architektury i Urbanistyki
nie wziął jednak pod uwagę żadnego z naszych zarzutów oraz argumentów i wydał w dniu 16 lutego 2011 r. na rzecz Aktiv
Investment decyzję o pozwoleniu
na budowę.
ZSBM „Piast” złożyła odwołanie
od powyższej decyzji do Wojewody
Małopolskiego. Równolegle z w/w
odwołaniem, Spółdzielnia złożyła
wnioski do WAiU oraz Samorządowego Kolegium Odwoławczego o wznowienie postępowania
o wydanie warunków zabudowy
dla przedmiotowego zamierzenia,
z uwagi, ze nie z własnej winy nie
brała udziału w postępowaniu zakończonym decyzja ostateczną.

1) W przeciwieństwie do Rady
Dzielnicy V, która już w 2007 roku,
w związku z postępowaniem administracyjnym, wydala negatywną
opinię dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego polegającego na likwidacji parkingu i budowie w tym miejscu wysokiego
budynku usługowo-mieszkalnego,
ZSBM „Piast” bez jej wiedzy, nie
była stroną postępowania i nie
była o niej informowana.
Spółdzielnia została przez Wydział
Architektury i Urbanistyki uznana
za stronę dopiero w trakcie kolejnego
postępowania administracyjnego
o wydanie decyzji o pozwoleniu na
budowę dla przedmiotowego zamierzenia, przy czym o wszczęciu
postępowania została poinformowana przez WAiU dopiero w dniu 2) Oświadczamy, że data otrzyma19 stycznia 2011 r.
nia w/w zawiadomienia, była zarazem datą powzięcia przez SpółMając na uwadze ochronę warun- dzielnię wiadomości o bardzo
ków zamieszkania swoich członków mocno zaawansowanych proceduoraz ich interesu i dóbr material- ralnie zamiarach inwestycyjnych
Rada Dzielnicy V Krowodrza

dewelopera na przyległej nieruchomości, o których wcześniej nie
była ona powiadamiana administracyjnie. (…) Od tej daty Spółdzielnia, wraz z jej członkami zamieszkałymi w blokach przy ul.
Świętokrzyskiej 8 i 10, rozpoczęła
podejmowanie różnorodnych działań prawnych, mających na celu
uniemożliwienie przystąpienia do
realizacji takiej formy przedmiotowego zamierzenia. (…) M.in. zachęca się członków „Piasta” do
wyodrębniania poszczególnych lokali, co powinno przynieść im status strony w ewentualnych, przyszłych procedurach.
3) Uważamy, że artykuł nie spełnia
należytego przesłania sprawy (…)
Prawdą jest, że w procedurach administracyjnych oraz decyzji o pozwoleniu na budowę (…) opinie
lokalnych organów nie mają żadnego znaczenia prawnego (…)
Również niejasne jest i niesprecyzowane przepisy i kryteria przyznawania statusu strony w postępowaniach administracyjnych,
stanowią swoistą barierę możliwości ochrony interesów nieruchomości sąsiednich.
Naszym zdaniem (…) tylko współdziałanie organów samorządowych
(przy ich większych kompetencjach) z zarządcami nieruchomości
w ich otoczeniu może przynieść korzyści dla ogółu mieszkańców
dzielnicy.
Roman Skrobiszewski,
prezes Zarządu ZSBM „Piast”
Bogusława Szydło,
wiceprezes ds. Technicznych
ZSBM „Piast”
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Zapraszamy na Piknik Krowoderski!
28 maja br. na terenie parku im. dr.
H. Jordana odbędzie się impreza
plenerowa pn. „Piknik Krowoderski – Piracka wyspa szczęścia”.
Na scenie nad sadzawką wystąpią:
10.00-10.40 zespół dziecięcy „Bąbelki”
10.40-11.20 uczniowie SP nr 34
11.20-12.00 laureaci IV Przeglądu Zespołów Przedszkolnych „Tańczę i śpiewam w Krakowie”
12.00-13.00 pary taneczne ze Szkoły
Tańca
13.00-13.20 zespół taneczny z KCK
im. św. Jadwigi w repertuarze flamenco
13.20-13.50 dzieci z CKiP w Michałowicach
13.50-14.20 grupa teatralna z Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie ze spektaklem „Spotkanie z Panią
Marią”

14.20-15.00 zespół muzyczny „Ancienc Train”
15.00-16.00 zespół muzyczny „Black
Glassis”
16.00-16.30 Teatr Tańca „Dzieci Krakowa”
O godz. 17.00 nastąpi ogłoszenie wyników konkursów i zawodów sportowych, a Piknik zakończy występ artystów „Piwnicy pod Baranami”
o godz. 18.00.
Ponadto, w trakcie imprezy na terenie
MDK „Dom Harcerza” dzieci i młodzież będą mogli uczestniczyć w grach,
zabawach, konkursach w ramach „Pirackiej wyspy szczęścia”. Będą dmuchane zamki, zjeżdżalnia i statek piracki.
Na terenie parku oglądać będzie można
wóz strażacki oraz uczestniczyć
w konkursie plastycznym i zabawach

Zgłoszenia tylko do końca maja

Konkurs „Kwitnąca Krowodrza”
Przypominamy wszystkim zainteresowanym konkursem, że termin zgłoszeń
upływa 31 maja. Na zwycięzców czekają nagrody wartości 500 zł za I miejsce,
400 zł za II i 300 zł za III miejsce. Nie zwlekaj zgłoś się już dziś. Czekamy na
Ciebie w siedzibie Rady Dzielnicy V przy ul. Kazimierza Wielkiego 112.
Wszelkie informacje o konkursie pod nr tel. 12 636 95 95.
Komisja Ochrony Zieleni

K A R TA Z G Ł O S Z E N I A
Oświadczam, że zapoznałem (am) się z regulaminem konkursu i zgłaszam udział w konkursie „Najładniej ukwiecony balkon, ogródek przydomowy i przyszkolny”
Nazwisko ............................................................................................................................
Imię ....................................................................................................................................
Numer szkoły, przedszkola ..................................................................................................
Numer klasy, grupy .............................................................................................................
Adres (szkoły, przedszkola)...................................................................................................

sportowych (turniej szachowy, biegi na
orientacje, pokaz akcji komandosów –
odbicie zakładników, wóz strażacki,
wspinaczka skalna i zjazdy na linie, rodzinny turniej unihokeja).
Dogo-logo to ciekawa propozycja gier
i zabaw z udziałem psa. Odbędzie się
też wystawa prac plastycznych, a dla
najmłodszych spotkanie z Koziołkiem
Matołkiem i Bajkowymi wróżkami
(program animacyjny, działania dramowe).
Organizatorzy Pikniku Krowoderskiego:
Rada Dzielnicy V Krowodrza, MDK
„Dom Harcerza”, MOPS, YMCA oraz
Fundacja „Aktywne Dzieciaki”.
Edward Tarczałowicz
członek Zarządu

I Krowoderskie

Dni Sportu

14 i 15 czerwca, na obiektach WKS
Wawel odbędą się I Krowoderskie
Dni Sportu, w których wezmą udział
dzieci i młodzież wszystkich przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i liceów z terenu naszej dzielnicy, aby rywalizować w różnych
dyscyplinach sportowych.
14 czerwca (wtorek) w godz. 9.00 –
13.30 wystartują dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych, a 15
czerwca (środa) w godz. 9.00 –
13.00 w szranki staną gimnazjaliści
i licealiści.

Telefon .................................................................................................................................

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Ogródek przydomowy, przyszkolny i przyprzedszkolny, balkon*
Dokładny adres ogródka ......................................................................................................

* zakreślić wybraną kategorię
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Paweł Nowak
członek Zarządu

Ogrody
ozdobą
Krowodrzy
Ogród jako kompozycja przy miejscu zamieszkania stanowi
obiekt nieustannej troski, pielęgnacji oraz ciągłej uwagi celem
właściwego utrzymania i rozwoju. Na wizerunek naszej Dzielnicy duży wpływ ma aranżacja zieleni prywatnej, dokonywana
indywidualnie w zależności od upodobań i zaangażowania jej
właścicieli. W różny sposób dbamy o zieleń ogródków przydomowych, balkonów i terenów przy instytucjach, czego wyrazem jest ich niejednolity stan i różna wartość przyrodnicza.
Zawsze, bez względu na lokalizację, ogrody przyciągają uwagę
i podnoszą prestiż miejsca. Dodają
uroku kameralnym zakątkom oraz
podkreślają reprezentacyjny charakter otaczającej je przestrzeni.
Coraz częściej można zauważyć
w przestrzeni publicznej na terenach przynależnych instytucjom
nowoczesne, profesjonalnie zaprojektowane założenia ogrodowe.
W zaciszu kamienic i bloków
mieszkalnych spotykamy zazwyczaj chaotyczne nasadzenia roślin
uzależnione od pomysłów mieszkańców. A przecież tam, gdzie
znajduje się zieleń, zawsze chętnie
spędzamy wolne chwile, bez
względu na to, czy jest to monumentalny park, czy niewielki ogródek powstały na podwórku, balkonie lub dachu.
„Kwitnąca Krowodrza” to wiele
ciekawych i oryginalnych roślinnych rozwiązań, stających się nie
tylko dodatkiem do architektury,
ale również jej nieodłączną częścią, obok której nie można przejść
obojętnie.
Podkreślić należy dobroczynne oddziaływanie na zdrowie – samopoczucie człowieka niektórych gatunków roślin, czego przykładami

mogą być: czeremchy, graby, Pamiętajcie o ogrodach…, Fot. J. Mika
brzozy i jałowce. Wydzielają
one substancje działające bakterio- również zastosować pnącza, które
bójczo, korzystne dla nas fiton- przeciwdziałają znacznym iloścydy.
ciom spalin emitowanym na otaW związku z powyższym, kompo- czających nas arteriach miejskich.
nując nasadzenia, warto kierować Ważne jest również zapobieganie
się funkcją, jaką mają pełnić roś- uciążliwemu hałasowi, który poliny. Nie trzeba chyba nikogo prze- woduje znaczne oddziaływanie na
konywać, że rośliny zwłaszcza środowisko.
dobrze utrzymane, łagodząc cha- Wiadomo też, że większość z nas
rakter miejskiej zabudowy, są nie- pozytywnie reaguje na grupy
zastąpioną ozdobą budynków, zwartej zieleni, kontrastujące
przyciągają wzrok a nawet uspo- w przestrzeni miejskiej z bryłami
kajają i stwarzają doskonałe budynków. Taki kontrast widoczny
miejsce do wypoczynku.
jest nie tylko w osiedlach mieszkaKontakt z roślinami, choćby tylko niowych, ale też przy nowoczesw drodze z parkingu do własnej nych biurowcach czy apartamenklatki schodowej, sprzyja poprawie towcach. Bardzo istotnym jest, aby
nastroju. Natomiast rosnące przy tworzyć przestrzeń przyjazną,
drzwiach lub przy bramie rośliny atrakcyjną i bezpieczną w naszej
ozdobne wskazują na intencje sa- Dzielnicy, która będzie nie tylko
mego gospodarza. Nawet skromna podnosić status miejsca, ale rówkompozycja zachęca do przekro- nież „uzdrawiać środowisko” Kroczenia progu. Z uwagi na niewiel- wodrzy. Odpowiedni dobór roślin
kie areały ogródków przydomo- poprawia miedzy innymi względy
wych Krowodrzy wskazane jest estetyczne, pamiętajmy również
stosowanie w kompozycjach roś- o oddziaływaniu roślin na zdrowie
linnych drzew o kolumnowym po- człowieka, bo zdrowie jest przekroju, małym zasięgu korony oraz cież najważniejsze.
krzewów o miniaturowym wzroście. Jeśli do wykorzystania jest nieTomasz Friediger
wielka powierzchnia terenu warto
radny Dzielnicy
Rada Dzielnicy V Krowodrza
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