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Szanowni Mieszkańcy Mistrzejowic,
Przed nami najpiękniejszy czas – Święta Bożego
Narodzenia. Czas wspaniały i radosny. Życzę więc
Państwu rodzinnych, pełnych miłości świąt
i wszystkiego, co najlepsze w Nowym Roku 2020.
Mimo tego, że grudzień to z reguły już czas poświęcany
w głównej mierze zbliżającym się Świętom Bożego
Narodzenia, nie sposób po raz kolejny odnieść się do
sytuacji w krakowskim oddziale hutniczym ArcelorMittal
Polska. Zwłaszcza, że zgodnie z zapowiedziami samych
hutników i z przekazami zamieszczanymi na łamach

naszej gazetki dzielnicowej, rzeczywistość te zapowiedzi potwierdziła. Dyrekcja
nowohuckiego kombinatu nakazała w końcu listopada wygaszenie wielkiego pieca
i de facto zatrzymania produkcji. Co to w praktyce oznacza? Tego jeszcze na razie
nie wiemy, ale na pewno należy spodziewać się kolejnych złych wieści. Mimo że
dyrekcja zapewnia, iż nie będzie zwalniać hutników zajmujących się do tej pory
produkcją. W przededniu zbliżających się świąt to, niestety, fatalne wieści dla wielu
nowohuckich rodzin.
Na nic, przynajmniej na razie, zdała się zdecydowana postawa posła Ireneusza
Rasia, który już od maja, razem z hutniczymi związkowcami działał w tej kwestii.
Petycje prezydenta Jacka Majchrowskiego i krakowskich radnych wystosowane
do premiera Mateusza Morawieckiego i polskiego rządu pozostają bez konkretnych
odpowiedzi...
A w dzielnicy, w naszych Mistrzejowicach, życie i praca toczą się dalej. Za nami
więc kolejny już bieg im. ks. Józefa Kurzei i tym razem przeprowadzony
perfekcyjnie i przy ogromnym udziale nie tylko krakowskich biegaczy.
Za nami też wiele konkursów i turniejów rozgrywanych w mistrzejowickich
placówkach edukacyjnych. Z licznym udziałem naszych dzieci i młodzieży
i z ich ogromnym zaangażowaniem.
Jeden z takich właśnie konkursów wyłonił nowy logotyp Dzielnicy Mistrzejowice,
widoczny w winiecie naszej gazetki. Zwycięski projekt wykonał Jakub Banaś,
utalentowany 13-latek ze Szkoły Podstawowej nr 85, któremu gratuluję i pomysłu
i zwycięstwa.

Marek Hohenauer,
Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XV Mistrzejowice VIII kadencji
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W momencie pojawienia się, w sferze
publicznej, nieoficjalnej informacji, iż taka de-
cyzja może być zrealizowana tuż po wybo-
rach parlamentarnych, czyli po 15 paździer-
nika 2019 roku, w dalszym ciągu, pomimo za-
przeczeń wielu osób, od rzecznika prasowe-
go AMP S.A. począwszy, a na reprezentan-
tach rządu skończywszy, kontynuowaliśmy
nasze starania o utrzymanie pracy huty w Kra-
kowie w pełnym cyklu.

Wystarczające zapewnienia

Nie podejmowaliśmy żadnych działań
niezgodnych z prawem, bo uważaliśmy, jak
chyba duża większość hutników, że za-
pewnienia przedstawicieli polskiego rządu,
wojewody (ostatnio potwierdził to parę
dni temu), że wszystko jest pod kontrolą i
nie grozi nam w najbliższym czasie za-
trzymanie instalacji wielkiego pieca i sta-
lowni są wystarczające. Nie mając jednak
100 procent pewności wystąpiliśmy, poprzez
klub Koalicji Obywatelskiej w Radzie
Miasta Krakowa, z petycją do premiera pol-
skiego rządu, której pełną treść publiko-
waliśmy w poprzednim wydaniu naszego
biuletynu.

Radni PiS, reprezentujący partię rządzącą,
zarzucili niżej podpisanemu i wiceprzewod-
niczącemu naszego związku Józefowi Kawuli
uprawianie demagogii i działania polityczne.
Po naszym wystąpieniu na sesji rady, zarzu-
cili nam wprost sianie defetyzmu i apelowa-
li byśmy nie wpadali w paranoję, bo polski
rząd cały czas ma pieczę i kontroluje sytua-
cję w naszej hucie. Okazało się, że spotkanie
premiera RP z właścicielem koncernu w lip-
cu (rozbudziło ono duże nadzieje wśród pra-
cowników części surowcowej naszej huty)
oraz zapewniania wicepremiera z września,
można sobie między bajki włożyć i była to tyl-
ko czysta gra polityczna.

Bez dowodów

Nie mamy na to dowodów i pewnie nig-
dy ich nie zobaczymy, ale sądząc po decyz-
jach Zarządu AMP S.A., który cały czas przed
wyborami parlamentarnymi zaprzeczał po-
dawanym nieformalnie datom wyłączenia WP,
by po miesiącu ogłosić ją w dniu 12 listopa-
da 2019 roku, scenariusz rozmów i negocja-
cji rządu RP i właściciela mógł wyglądać na-
stępująco: do wyborów nie wyłączajcie WP
Krakowie, bo może zrobić się szum, a po wy-

borach możecie zrobić co chcecie, po prze-
cież jesteście firmą prywatną.

Zresztą pierwsze pytanie, jakie było skie-
rowane do prezesa AMP S.A. na spotkaniu z
pracownikami PSK i BEK, w COS-ie o go-
dzinie 13, w dniu 12.11.2019 roku i zadał je
niżej podpisany, dotyczyło tego tematu. Ja-
kie przełożenie na podjęcie decyzji o czaso-
wym postoju WP w Krakowie miały nego-
cjacje z polskim rządem, zapewnienia poli-
tyków obozu rządzącego o kontroli rozwoju
sytuacji w AMP S.A. O/Kraków, a nawet
ostatni list od wojewody małopolskiego
Ćwika? Odpowiedź prezesa była krótka i mó-
wiła wszystko, o czym wszyscy dobrze wie-
dzieli, lecz łudzili się, że do tego nie dojdzie,
a niektórzy w oficjalnych biuletynach
związkowych pisali nawet, że jest to kolejna
gra pana Mittala, by coś wyciągnąć od
związków zawodowych, bo praca wielkiego
pieca nie będzie zatrzymana.

Geert Verbeeck odpowiedział na to py-
tanie mówiąc min.: rozmowy z polskim
rządem były i będą w dalszym ciągu prowa-
dzane, ale jest to firma prywatna i z uwagi na
dalszą pogarszającą się sytuację ekono-
miczną i spadek sprzedaży produktów goto-
wych Zarząd AM ( podkreślamy Zarząd AM,

Wielki piec w krakowskiej Hucie wygaszony

Kto wie, co dalej? – polityka
czy ekonomia cz. 4
Byliśmy i jesteśmy związkiem zawodowym, który bardzo poważnie potraktował informację z 6 maja br. o planowanym - cza-
sowym - zatrzymaniu WP w naszych oddziale. Od tej pory podejmowaliśmy, wspólnie z pozostałymi organizacjami ( NSZZ „So-
lidarność”, „Solidarność 80” i ZZiT ), różne działania mające na celu wycofanie się z tej decyzji przez właściciela firmy. Nasi
członkowie i czytelnicy informowani byli o tym na bieżąco. W ostatnich dwóch miesiącach pozostaliśmy na placu boju osamotnieni,
co nie oznaczało poddania się.

Protest hutników pod Małopolskim
Urzędem 21 listopada 2019 roku
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a nie AMP S.A.) podjął decyzję o czasowym
wyłącznie WP w Krakowie na czas nie-
określony.

Polowanie na czarownice

Szokująca informacja dla nas wszystkich.
Co niektórzy pracownicy średniego i niższe-
go szczebla zarządzania (kierownicy liniowi,
mistrzowie i brygadziści), a nawet personel
znajdujący się na pierwszej linii dowodzenia
i nie tylko z Zakładu PSK, poczuli się od razu
zagrożeni. By wybielić swoje działania w
utrzymanie części surowcowej w Krakowie,
a właściwie ich brak, rozpoczęli polowanie
na czarownice oraz na siłę szukanie winnych.
Oczywiście najłatwiej uderzyć w związki za-
wodowe, bo to one nic nie zrobiły, to one wie-
działy o zatrzymaniu WP, bo podpisały po-
rozumienie na wypadek postoju WP w Kra-
kowie. Winni się tłumaczą, ale w tym tema-
cie sprawy zaszły za daleko, bo nie może całe
odium zła być kierowane przeciwko nam
związkowcom, a reszta jest cacy i bez winy.

Mimo prostowania tej informacji np.
przez dyrektora PSK, na spotkaniach z pra-
cownikami tego zakładu, w dalszym ciągu
kadra kierownicza oraz liderzy i mistrzowie,
a nawet osoby wyższego szczebla powielają
i puszczają plotkę do pracowników z pro-
dukcji, że związki zawodowe wiedziały o za-
trzymaniu WP i podpisały porozumienie na
ten okres w październiku 2019 roku.

Nie ma pracownika z linii KT, COS czy
WP oraz z innych zakładów lub spółek, któ-
ry by nam o tym nie mówił. Jest to ohydne i
perfidne kłamstwo i szukanie na siłę winnych,
bo co niektórzy nic nie zrobili, by do tego nie
doszło, a sami chcą się wybielić, zwalając
winę na nas. Jest to też typowe tchórzostwo
i napuszczanie pracowników przeciwko nam,
a na to nie możemy pozwolić i musimy na-
tychmiast zareagować.

Strach ma wielkie oczy

Informujemy wszystkich pracowników
AMP S.A. O/Kraków oraz pracowników
spółek, że jest to po pierwsze informacja nie-
prawdziwa i szkodzi wizerunkowi naszej or-
ganizacji związkowej, a po drugie – w tej na-
piętej atmosferze jaka panuje w PSK – nie
sprzyja dalszej, dobrej dotychczasowo
współpracy na linii kadra kierownicza PSK
i związki zawodowe. Osobiście, jako pra-
cownik tego zakładu, odczuwam to bardzo bo-
leśnie, ponieważ to ja jestem na pierwszej li-
nii ognia i to do mnie kierowane są zarzuty
o ukrywanie informacji o czasowym zatrzy-
maniu WP w Krakowie. Od ludzi na takim
szczeblu zarządzania powinno się wymagać
odrobinę obiektywizmu i mówienia prawdy,
ale jak widać u nich też strach ma wielkie
oczy. Korzystając z okazji apelują i proszę dy-
rektorów wszystkich zakładów, pionów, i

spółek oraz kierowników liniowych, by w
trakcie rozmów z pracownikami prostowali
tę fałszywą informację, bo prawda jest taka,
że negocjacje z HR w sprawie ewentualne-
go zatrzymania WP w Krakowie trwały kil-
ka miesięcy i rozpoczęły się zaraz po spot-
kania na COS-ie, w maju.

Jako związek możemy wycofać się z po-
rozumienia na wypadek postoju (właściciel nig-
dy nie cofnął tej decyzji, a tylko przedłużał jej
realizację) wielkiego pieca w Krakowie, ale kogo
tym uszczęśliwimy? Czy na pewno będą wów-
czas zadowoleni ci, którzy będą musieli jechać
do Dąbrowy Górniczej (około 450 osób) i stracą
nieopodatkowaną dietę (ponad 600 zł/mc),
czy mistrzowie lub brygadziści, bo nie będą mie-
li dodatku, czy odchodzący na emeryturę, bo np.
odprawę obliczą im z postojowego?

Rozczarowani

Apelujemy w tym miejscu do wszystkich
zainteresowanych o rozsądek i rozwagę przy
przekazywaniu informacji pracownikom w
sprawie zatrzymania czasowego WP w Kra-
kowie. W tej sprawie przewodniczący naszego
związku kol. Krzysztof Wójcik skierował
maila do min. dyrektora PSK, dyrektora Biu-
ra Dialogu Społecznego, członków prezydium
związku i kierowników liniowych z PSK
pisząc min: …„ Niestety jak zawsze jest u nas
tak, że związki obwinia się o całe zło, które po-

jawia się po decyzjach dyrekcji AMP. Jestem
przekonany, że gdyby nie było zabezpie-
czającego porozumienia notabene negocjo-
wanego właśnie po spotkaniu na COS w Kra-
kowie i na wniosek pracowników to dziś za-
rzucono by nam, że nic nie zrobiliśmy.
Tłumaczą się winni my zrobiliśmy wszystko co
było możliwe bo obronić cześć surowcową w
Krakowie. Byłoby dobrze by dyrekcja i kad-
ra PSK zastanowiła się czy sami nie mają so-
bie nic do zarzucenia. Najlepiej obwiniać
Związki Zawodowe. W tym trudnym okresie za-
miast działać wspólnie, bo najważniejsi są pra-
cownicy i dążyć do jak najszybszego urucho-
mienia WP i Stalowni, dochodzi do niespoty-
kanego szukania winnych decyzji nawet nie Za-
rządu AMP tylko dyrekcji w Luksemburgu o
czasowym wstrzymaniu pracy WP i Stalowni.
Panowie dyrektorzy i kierownicy PSK jeśli
uważacie, że to porozumienie, które ma za-
bezpieczać w pewien sposób pracowników ,
brygadzistów, mistrzów jest niepotrzebne bo
nie zabezpiecza kadry kierowniczej to proszę
o Wasze stanowisko. Znam stanowisko dyr. G.
Marachy, jednak jeśli potraficie bardziej za-
bezpieczyć pracowników to pokażcie jak
Wam zależy na podwładnych i Zakładzie, a my
wycofamy swój podpis i nie będzie ono obo-
wiązywało. Przekażemy wówczas pracowni-
kom jak bardzo zadbaliście o ich dobro.
Apeluję do wszystkich komu zależy na pra-
cownikach, na zakładzie i na bezpiecznej i spo-

Rada Miasta Krakowa
zebrana na sesji w dniu 20.11.2019 roku uchwala niniejszą rezolucję
skierowaną do Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, parlamenta-rzystów RP, Prze-
wodniczącego Komisji Europejskiej, Prezydenta Miasta Krakowa, Marszałka Wojewódz-
twa Małopolskiego, Wojewody Małopolskiego w sprawie ograniczenia skutków wyłącze-
nia Wielkiego Pieca w krakowskiej hucie ArcelorMittal. Rada Miasta Krakowa apeluje do
Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, parlamentarzystów RP, Przewodniczącego Ko-
misji Europejskiej, Prezydenta Miasta Krakowa, Marszałka Województwa Małopolskiego,
Wojewody Małopolskiego o podjęcie działań zmierzających do ograniczenia skutków społecz-
no-gospodarczych wygaszenia Wielkiego Pieca w krakowskiej hucie ArcelorMittal, a także
o wsparcie sektora hutniczego w Polsce. W szczególności wnosi się o działania służące re-
witalizacji gospodarczej Nowej Huty, mające na celu wypełnienie luki w lokalnej gospo-
darce, jaka powstanie na skutek decyzji o wygaszeniu Wielkie-go Pieca, w tym o przygo-
towanie i realizację programów dedykowanych Nowej Hucie, a także o przyspieszenie rea-
lizacji projektów już opracowanych.

Uzasadnienie
Wygaszenie Wielkiego Pieca w krakowskiej hucie Arcelor- Mittal niesie ze sobą poważne
skutki społeczno-gospodarcze dla wielu mieszkańców Krakowa, szczególnie dla osób tam
zatrudnionych i ich rodzin. Ta decyzja może też doprowadzić do upadku wielu zlokalizo-
wanych na terenie kombinatu innych zakładów oraz spółek hutni-czych. Jeśli wiele spółek
hutniczych będzie zmuszonych ogłosić upadłość i zwolnić setki pracowników, może to po-
ciągnąć lawinę kolejnych zwolnień w spółkach, które były ich kooperantami. Szacuje się,
że na jedno miejsce pracy w hutnictwie przypada do 7 miejsc pracy w branżach z nim związa-
nych (górnictwo, energetyka, gazownictwo i transport). W najgorszym scenariuszu o swoją
pracę obawiać się mo-że nawet 10 tysięcy osób. Dlatego sprawą priorytetową jest podję-
cie działań zmierzających do ograniczenia skutków społeczno-gospodarczych decyzji o wy-
gaszeniu Wielkiego Pieca. Oprócz wsparcia sektora hutniczego w Polsce powinny one skon-
centrować się na przedsięwzięciach, które mogą zaowocować powstaniem nowych miejsc
pracy, by osoby zwolnione w związku z wygaszeniem Wielkiego Pieca i ich rodziny nie po-
zostały bez środków do życia.
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kojnej pracy o powstrzymanie się od
krzywdzących oskarżeń i rzeczywistą pomoc
w powrocie do normalności w PSK. Dyrekcję
HR proszę o przekazywanie pracownikom bez
kolorowania rozmów jakie były prowadzone
od 6 maja 2019 roku. Każdy pomysł, który bę-
dzie bronił miejsca pracy będziemy wspierać
z całą stanowczością. Pozdrawiam Krzysztof
Wójcik. Jesteśmy tak samo rozczarowani i czu-
jemy się również oszukani, szczególnie po wy-
powiedziach i zapewnieniach niektórych
przedstawicieli rządu RP.”

Pytania, pytania

Wszystkim wojowniczo nastawionym
pracownikom wyjaśniamy przy tym, iż jak na
razie nie mamy podstaw, by ogłaszać –
zgodnie z resztą z Ustawą o związkach za-
wodowych – pogotowia strajkowego lub
strajku, bo wszyscy pracownicy z PSK (poza
grupą około kilkudziesięciu pracowników tzw.
umysłowych kierowanych na postojowe)
mają zaproponowane nowe miejsca pracy.

Tak na marginesie. Jeżeli miałoby dojść,
oby nigdy nie, do takiej sytuacji, to jesteśmy
bardzo ciekawi, jak zachowają się pracownicy
z innych zakładów, którzy – jak na razie – nie
czują żadnego zagrożenia, bo nie pracują w
PSK ? Czy ci którzy obwiniają za wszystko
związki zawodowe, w tym min. stojący z
boku i nienależący do żadnych organizacji
związkowych lub kierownicy liniowi i kad-
ra kierownicza średniego szczebla za-
rządzania, wesprą nas wówczas w tych
działaniach, czy też będą mówić pracowni-
kom, że to jest rola związków, bo oni np. mają
zakaz uczestniczenia w tej formie protestu ?

I najważniejsze pytanie. Kto weźmie
odpowiedzialność za los 1200 pracowni-
ków części surowcowej w Krakowie ? Po-
nieważ nigdy nie zgadzaliśmy się i nie zgo-
dzimy na zatrzymanie czasowe WP w Kra-
kowie, to w tej sytuacji jaka zaistniała obie-
cujemy jedno.

Sięgną po oręż

Będziemy, do określonego czasu, bacz-
nie obserwować rozwój sytuacji i jeśli będzie

ona niekorzystna dla pracowników surow-
cówki, to sięgniemy i po ten oręż, jakim jest
np. strajk okupacyjny lub inne formy nacis-
ku na właściciela. Na dziś, mimo wieszcze-
nia przez niektórych, iż jest to koniec WP i
nie ruszy on w przyszłym roku, że nie będzie
produkcji stali w Krakowie itd., uważamy, iż
do tego tematu należy podchodzić ostrożnie
i bez głoszenia hiobowych wieści.

Chcielibyśmy też przypomnieć przykład
Francji, gdzie kilka lat temu miała miejsce po-
dobna sytuacja. Wówczas związkowcy ogłosi-
li pogotowie strajkowe, później urządzili
manifestację w Luksemburgu, a następnie
ogłosili strajk. Efekt tych działań był taki, że
ponad 1200 osób zostało bez pracy, chociaż
(podobnie jak w Polsce ) dwa lata wcześniej
został u nich wyremontowany wielki piec.
Wracając do tytułu niniejszego artykułu, co
dalej z WP w Krakowie i częścią surowcową

? Wielu pracowników uważa brak informa-
cji ze strony zarządu firmy o restarcie WP za
niepokojący sygnał w całej tej sytuacji. W
pełni zgadzamy się z takim poglądem, bo po
kilku miesiącach niepewności typu: zatrzy-
mają, nie zatrzymają WP, czekają nas kolej-
ne takie miesiące: uruchomią, czy nie uru-
chomią WP?

Część pracowników uważa przy tym i
słusznie zresztą, że powinno to nastąpić w
kwietniu przyszłego roku, bo wówczas ma
być zatrzymany do remontu WP w Dąbrowie
Górniczej. Niestety, zarząd nie podaje kon-
kretnej daty, mówiąc ogólnikowo, iż na-
stąpi to w momencie poprawy koniunktury i
wzrostu zamówień, jak również uregulowa-
nia przez Unię Europejską spraw związanych
z importem wyrobów nieobjętych opłatą
CO2.

W Zakładzie Wielkie Piece i Stalownia
wrze jak w kotle, bo taka sytuacja odbija się
na psychice każdego pracownika, ale nie daj-
my się zwariować i nie ulegajmy różnej maś-
ci wizjonerom. Sytuacja jest bardzo po-
ważna, ale nie oznacza to, że już nie ma częś-
ci surowcowej w Krakowie. To jest dopiero
początek batalii, by dalej huta w Krakowie
pracowała w pełnym cyklu i ze swej strony,
jako związek zawodowy NSZZ Pracowników
AMP S.A., zrobimy wszystko, by tak się
stało.

Członek Zarządu Rady
Dzielnicy XV Mistrzejowice

Krzysztof Bąk

Niestety 23 listopada został rozpoczęty proces wygaszania Wielkiego Pieca i Stalow-
ni w Krakowie. Pomimo związkowych protestów, obietnic polityków, deklaracji wspar-
cia WP i Stalownia zostaną czasowo wstrzymane. Związki Zawodowe działające w Spółce
w dalszym ciągu nie akceptują tej decyzji dyrekcji Grupy ArcelorMittal. Niestety Zarząd
AMP SA nie potrafił obronić krakowskiej części surowcowej. Czujemy się OSZUKANI
zarówno przez Zarząd Spółki jak i przez elity rządzącej partii w Polsce. Zapowiedzi o „ar-
gumentach”, które ma rząd premiera Morawieckiego w rękach by nie dopuścić do wyłącze-
nie WP w Krakowie okazały się „bajką dla naiwnych”. Niestety tymi naiwnymi są hutni-
cy, także wybory obecnej władzy. Dzisiejsi Wicepremierzy w rządzie PiS przed wybora-
mi parlamentarnymi zapowiadali, że nie dojdzie do wyłączenia krakowskiego pieca. Czy
potrafią teraz stanąć przed hutnikami i wytłumaczyć się z tych zapewnień? Zapewne NIE,
a wypowiadane słowa miały zapewne na celu zdobycie głosów w wyborach parlamentarnych
hutników i ich rodzin. Na domiar wszystkiego w sobotę 23 listopada premier polskiego
rządu mówi w wywiadzie: Wszystko przez politykę klimatyczną Unii Europejskiej. Musi-
my sobie radzić z problemem, który spadł nam na głowę. Rozmawiałem kilkakrotnie z no-
wym właścicielem huty ArcelorMittal, bo pamiętajmy, że poprzednie rządy doprowadziły
do jej sprzedaży. Gdyby huta nadal była państwowa, sytuacja pracowników mogłaby być
inna . I znowu są wszyscy winni tylko nie rządzący. Pytamy Panie Premierze gdzie są słowa
z Pana expose o dbaniu o polskiego robotnika? Decyzja Grupy AM uderza oczywiście naj-
bardziej w krakowski Oddziała AMP S.A. ale pośrednio dotknie zapewne pozostałe Od-
działy Spółki. Niestety najbardziej dotknie hutnicze spółki pracujące bezpośrednio i po-
średnio dla AMP S.A. Już dziś hutnicze spółki z Krakowa wypowiadają ZUZP ( Zakłado-
we Układy Zbiorowe Pracy) lub je zawieszają. Obawiamy się, że za chwilę może dojść
do zwolnień pracowników. Akcja protestacyjna Związków Zawodowych nadal trwa. Ape-
lujemy o wsparcie kolejnych protestów na krakowskich ulicach, ale także w Warszawie i
w samej siedzibie

Przewodniczący NSZZ Pracowników AMP S.A.
Krzysztof Wójcik

Blokada ul. Basztowej
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W uroczystości udział wzięło 8 przed-
szkoli z Dzielnicy XV Mistrzejowice, która
sprawowała patronat i była sponsorem prze-
glądu. Dzięki gościnności dyrektor Joanny
Słomki, uroczystość ponownie odbyła się w
Domu Kultury na os. Tysiąclecia 15.

Swoją obecnością zaszczyciły nas rów-
nież dyrektorki z placówek biorących udział
w przeglądzie: Aneta Stachyra – dyrektorka
Samorządowego Przedszkola nr 125, Aneta
Dziewońska – dyrektorka Samorządowego
Przedszkola nr 131, Halina Antoniuk – dy-
rektorka Samorządowego Przedszkola nr

144, Bożena Rutkowska – dyrektorka Sa-
morządowego Przedszkola nr 148, Małgorzata
Konopka – dyrektorka Samorządowego
Przedszkola nr 152, Elżbieta Piwowarczyk –
dyrektorka Samorządowego Przedszkola nr

177, Ewa Zajączkowska – dyrektor Samo-
rządowego Przedszkola nr 187, Dorota Ka-
leta – dyrektorka oraz Agnieszka Wójtowiec
– wicedyrektorka Zespołu Szkolno-Przed-

szkolnego nr 5, który był gospodarzem prze-
glądu.

V Przegląd Twórczości Przedszkolaków
rozpoczęły swoim występem dzieci z Samo-
rządowego Przedszkola nr 64. W autorskim

programie pt. „Etiuda muzyczna z historią No-
wej Huty w tle”, poznaliśmy postać główne-
go architekta dzielnicy, Tadeusza Ptaszyc-
kiego.

Dzieci zaprezentowały również ciekawą
wersję „Piosenki o Nowej Hucie” łącząc jej
tradycyjny refren z rapowanymi zwrotkami.
Samorządowe Przedszkole nr 177 swoim
występem zabrało nas w podróż z Nowej
Huty, przez Polskę, aż do Europy.

Dzieci z Samorządowego Przedszkola
nr 152 zaprezentowały się w programie pod
tytułem „Zakochani w Nowej Hucie”, w
którym każdym wyrecytowanym słowem i
każdą wyśpiewaną nutą wyznawały miłość
swojej Małej Ojczyźnie.

Mali artyści z Samorządowego Przed-
szkola nr 131 wystąpili w przepięknych
strojach krakowskich. Zaprezentowali tra-
dycyjny taniec ludowy z naszego regionu oraz
przyśpiewki krakowskie, takie jak „Wyleciał
ptaszek z Łobzowa”, czy „Jestem sobie Kra-
kowianka”. Samorządowe Przedszkole nr
187 swoim występem zabrało nas w podróż
sentymentalną do początków Nowej Huty,

V Przegląd Twórczości
Wokalno-Taneczno-Teatralnej
W trakcie tegorocznego „V Przegląd Twórczości Wokalno–Taneczno–Teatralnej pt. „Mali Artyści dla Nowej Huty” przedszko-
laki uczciły swoimi występami 70. rocznicę powstania Nowej Huty – naszej Małej Ojczyzny, najpiękniejszej i najbardziej zie-
lonej z krakowskich dzielnic. A wszystko to w Młodzieżowym Domu Kultury im. A. Bursy. W przeglądzie zorganizowanym przez
Samorządowe Przedszkole nr 64 w ZSP nr 5.
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wykorzystując w swojej inscenizacji piosenki
z dawnych lat, takie jak „Umówiłem się z nią
na 9”, czy „Tyle słońca w całym mieście”.

Samorządowe Przedszkole nr 125 w au-
torskim programie pt. „Nowa Huta – dziel-
nica piękna i kolorowa” w ciekawy sposób
przybliżyło miejsca szczególnie znane i lu-
biane.

Samorządowe Przedszkole nr 148 re-
prezentowała grupa dzieci pięcioletnich,
które dla Nowej Huty zatańczyły uroczego
„Jesiennego kujawiaczka”.

Nasz przegląd zakończył występ dzieci
z Samorządowego Przedszkola nr 144. W
ich ciekawej i świetnie zagranej autorskiej

inscenizacji usłyszeliśmy między innymi pio-
senkę „Podaj cegłę” Izabeli Trojanowskiej
oraz utwór nowohuckiego zespołu hip-ho-
powego Szajka.

Wszystkie zaprezentowane występy
zasługują na ogromną pochwałę. Przygoto-
wane programy były niezwykle różnorodne.
Niektóre z nich zabawne, inne bardziej nos-
talgiczne i sentymentalne, ale wszystkie dały
zarówno nam organizatorom, jak i widzom
wiele radości. Zachwyciły nas kreatywne po-
mysły, dopracowane stroje oraz elementy sce-
nografii. Dzieci były świetnie przygotowane,
a w ich występach widać było ogrom pracy
Pań nauczycielek.

Wszystkie przedszkola otrzymały nie
tylko gromkie brawa, ale także podziękowania
oraz prezenty ufundowane przez Radę Dziel-
nicy XV, które wręczył osobiście Marek
Hohenauer, przewodniczący „Piętnastki”.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom
przeglądu oraz osobom, dzięki którym ta uro-
czystość odbywa się na bardzo wysokim po-
ziomie. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku
będzie nam dane spotkać się z Wami podczas
kolejnego Przeglądu Twórczości Przedszko-
laków z Dzielnicy XV.

Katarzyna Martini-Kielan
Sylwia Żelechowska
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Historia związana z powstaniem pomni-
ka pokazuje zaangażowanie działaczy i
ówczesnych mieszkańców osiedla.

Dziennikarz „Głosu Nowej Huty” tak re-
lacjonował tamte wydarzenia:

...Pomnik wykonany w czynie społecznym,
powstał z inicjatywy przewodniczącego Ko-
mitetu Obwodowego Zbigniewa Sularczyka
i kierowniczki administracji os. Złotego
Wieku Rafaeli Gadowskiej. Prace zbrojarskie
wykonano przy pomocy zakładów „Żelbet”
w Łęgu, kruszywo dostarczył KBM1, a odlew
z brązu zrobiono w Hucie im. Lenina. (…)
Całemu przedsięwzięciu patronowała
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Hutnik”...2

Pobliska Szkoła Podstawowa nr 85 do
roku 2005 nosiła imię Jana Kochanowskie-
go. Nauczyciele i uczniowie tej szkoły an-
gażowali się w prace przy przygotowywaniu
terenu pod pomnik, a także brali udział w uro-
czystościach jego odsłonięcia. Tak te prace
opisano w kronice szkolnej:

Dnia 22 września o godz. 14.00 nasza kla-
sa w komplecie zebrała się przy szkole. Na-
stępnie zaopatrzona w narzędzia udała się w
stronę miejsca pracy. Nasze zadanie polegało
na oczyszczeniu chodników i krawężników za-

rośniętych trawą. W najbliższym czasie od-
będzie się tam odsłonięcie pomnika patrona
naszej szkoły – Jana Kochanowskiego …3

Urszula Ciszek korespondentka „Głosu
Nowej Huty” przyglądała się początkom
budowy pomnika:

Trudno było w początkach przekonać
odpowiednie władze, ponieważ pomysł miał
być zrealizowany w ramach społecznych.
Pierwszym, który zaoferował konkretną po-
moc i współpracę był inż. architekt Bo-
gusław Danielak z Urzędu Dzielnicowego,
który wykonał dokumentację i projekt. Całość
została zatwierdzona przez głównego plastyka
Krakowa, mgr Jerzego Napieracza (…) Rzeź-
bę gipsową Jana Kochanowskiego wykona-
no w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
pod kierownictwem artysty rzeźbiarza pro-
rektora Antoniego Chajdeckiego. (…) Odlew
rzeźby i metaloplastykę również w ramach
prac społecznych wykonała Huta im. Lenina.
I tak oto akt erekcyjny pod budowę pomnika
został wmurowany w dniu 24 maja 1974 r. Do-
konał tego dyrektor SM „Hutnik”, mecenas
sztuki Lech Kmietowicz, przy współudziale au-
tora p. Zbigniewa Sularczyka, dyrektora III

LO im. J. Kochanowskiego i kier. ADM R.
Gadowskiej.4

18 X 1974 r pomnik został oficjalnie
odsłonięty przez poetę Tadeusza Nowaka. W
uroczystości brały udział władze lokalne,
mieszkańcy osiedla, harcerze i uczniowie po-
bliskich szkół.

Po 45 latach od odsłonięcia, pomnik jest
w złym stanie i niszczeje. Zaginęły oryginalne
litery i całe strofy, które kiedyś widniały na
pomniku. Jeśli któryś z Czytelników pa-
mięta te wiersze lub ma zdjęcia, które mogą
pomóc w przywróceniu oryginalnego wy-
glądu pomnika, prosimy o kontakt z Klubem
Kuźnia OKN.

Joanna Kornas-Chmielarz
Klub Kuźnia OKN

Zdjęcia z arch. Klubu Kuźnia

1K.B.M.-”Zachód” Kombinat Budownictwa
Mieszkaniowego “Zachód” (1979-95)
2Głos Nowej Huty, nr 43 z 26 października
1974
3Kronika szkolna, zbiory Szkoły Podstawo-
wej nr 85 im. ks. Jancarza w Krakowie
4Głos Nowej Huty, nr 28 z 13 lipca 1974 r.

Pomnik Jana kochanowskiego
na osiedlu ZłotegoWieku
– historia i współczesność
W październiku 2019 r. minęła 45. rocznica odsłonięcia pomnika Jana Kochanowskiego na os. Złotego Wieku, który powstał
na cześć wybitnego polskiego poety, dramaturga i tłumacza. Żyjącego i tworzącego w okresie Renesansu, czyli w Złotym Wie-
ku kultury polskiej.
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Turniej siatkówki i halowej piłki nożnej

Z okazji Święta Niepodległości
W dniu 07.11.2019 na obiektach sportowych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 Oś. Oświecenia 30 odbył się turniej z okaz-
ji Święta Niepodległości, w którym wzięły udział z terenu Dzielnicy XV Mistrzejowice – szkoły podstawowe nr 85, 89, 126, 130
i 144.

Wszystkie uczestniczące zespoły szkol-
ne otrzymały puchary, medale, okolicznoś-
ciowe dyplomy i koszulki oraz pakiety żywie-
niowe: napoje i smakowitą pizzę.

Uroczystego podsumowania, połączone-
go z wręczaniem pucharów, medali, okolicz-
nościowych koszulek i dyplomów dokonali
prezes Małopolskiego Towarzystwa Krze-
wienia Kultury Fizycznej, Leszek Tytko,
wiceprzewodniczący Rady i Zarządu Dziel-
nicy XV Mistrzejowice – Konrad Maciejow-
ski, dyrektorka Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego nr 5 Dorota Kaleta i sędzia główny
turnieju, Piotr Filipek.

Wsparcia finansowego udzieliła Rada
Dzielnicy XV Mistrzejowice. Sprawną
obsługę sędziowską zapewnili sędziowie:
Piotr Filipek i Stanisław Jamróz, a obsługę
techniczną: Katarzyna Oleksy, Katarzyna
Szwed i Tadeusz Kowalczyk.

Klasyfikacja końcowa szkół podstawowych:

Turniej siatkówki Dziewcząt: Turniej halowej piłki nożnej chłopców:
I Szkoła Podstawowa Nr 126 I Szkoła Podstawowa Nr 130
II Szkoła Podstawowa Nr 130 II Szkoła Podstawowa Nr 144
III Szkoła Podstawowa Nr 85 III Szkoła Podstawowa Nr 89
IV Szkoła Podstawowa Nr 144 IV Szkoła Podstawowa Nr 126
V Szkoła Podstawowa Nr 89 V Szkoła Podstawowa Nr 85

Skład zwycięskiego zespołu: Skład zwycięskiego zespołu:
1. Bartosik Julia 1. Bugaj Bartek
2. Hojda Małgorzata 2. Lubacha Kacper
3. Hardyn Weronika 3. Nowak Kuba
4. Frodyma Julia 4. Woźniak Bartek
5. Kapanowska Joanna 5. Nowakowski Mikołaj
6. Kotyza Maria 6. Antosiak Patryk
7. Madoń Zuzanna 7. Krowiak Maksymilian
8. Piszczkiewicz Wiktoria 8. Walczak Mateusz
9. Ziomek Katarzyna



EDUkacJa

10 Piętnastka Nr 4 (16) grudzień 2019 r.

Mali Ekolodzy z Mistrzejowic

Sześciolatki grają w zielone!
W klubie Kuźnia, w końcu października, odbył się jubileuszowy Mistrzejowicki Turniej Ekologiczny "Zagraj w Zielone!" Zaba-
wę pod patronatem Rady Dzielnicy XV i Klubu Kuźnia Ośrodka Kultury im. Cypriana K. Norwida zorganizowały nauczycielki
Samorządowego Przedszkola nr 187. Udział w nim wzięły sześciolatki z mistrzejowickich zerówek.

Od dziesięciu lat mistrzejowickie sześ-
ciolatki uczą się ekologii w najprostszy i naj-
lepszy sposób – przez zabawę. Każdego
roku, w październiku, czteroosobowe zespoły
reprezentują swoje placówki w Turnieju
"Zagraj w zielone". W tym roku zaproszenie
przyjęły Przedszkola nr: 64, 133, 148, 177,
187 oraz oddział zerowy ze Szkoły Podsta-
wowej nr 77.

W jury zasiedli: Anna Trzoniec – członek
zarządu Rady Dzielnicy XV, Marta Pycia –
wicedyrektorka Samorządowego Przedszkola
nr 187, Wiktoria Federowicz – pedagog Klu-
bu Kuźnia oraz Magda Lis – artysta plastyk
Klubu Kuźnia.

Do konkursu młodzi ekolodzy przygo-
towywali się ze swoimi kolegami podczas
cyklu zajęć i warsztatów odbywających się
w przedszkolach. Podczas nich dzieci m.in.
wspólnie wykonały plakat i ułożyły hasło pro-

pagujące życie w zgodzie z przyrodą. W ten
sposób w zielone grali nie tylko uczestnicy
turnieju, ale całe grupy wyżej wymienionych
placówek.

Tematyką tegorocznego turnieju były
drzewa. Zadania dotyczyły ich potrzeb, ich
znaczenia dla człowieka, umiejętności roz-
poznawania liści i owoców drzew z naj-
bliższego otoczenia. Zawodnicy poruszając
się wyznaczoną ścieżką, sprzątali również
„las”. Segregowali śmieci oraz przekonali się,
że artcykling to super zabawa.

Z łatwością i z radością mogliśmy do-
strzec, że najmłodsi mieszkańcy naszej dziel-
nicy doskonale wiedzą jak dbać o środowi-
sko i co mogą samodzielnie zrobić dla przy-
rody. Najważniejsze jednak jest to, że dzie-
ci czują się częścią natury i podejmują
działania, aby wokół nich było czysto i pięk-
nie.

Wszyscy radzili sobie wyśmienicie, zaś
zwycięzcą została reprezentacja Przedszko-
la nr 177. Każda drużyna otrzymała dyplom
i nagrody rzeczowe, których fundatorem
była Rada Dzielnicy XV.

Uczestnikom serdecznie gratulujemy,
zaś mieszkańców Mistrzejowic zachęcamy:
GRAJCIE W ZIELONE! Codziennie!

Tekst: nauczycielki
S. Przedszkola nr 187

Zdjęcia: Wiktoria Federowicz
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Bieg okazał się sukcesem. W ciągu nie-
spełna czterech dni udało się zapełnić lis-
ty startowe. Organizatorom udało się do-
trzec do bardzo dużej grupy ludzi, co wca-
le nie jest prostym zadaniem, patrząc na
porę roku.

Bieg rozgrywano na terenach zielo-
nych, które zlokalizowane są w niedalekiej
odległości od Plan Mistrzejowickich. Pęt-
la, którą wyznaczono, przebiegała przez
park na osiedlu Złotego Wieku, ścieżkę
edukacyjną „Drugie życie drzew” i do-
biegała do nowo oddanego parku Reduta,
gdzie biegacze nawracali i biegli z po-
wrotem w kierunku Plant Mistrzejowic-
kich. Zaznaczyć trzeba, że trasa nie na-
leżała do najprostszych, ponieważ w paru
fragmentach serwowała naszym uczest-
nikom parę mocniejszych fragmentów w
postaci podbiegów oraz zbiegów.

Idea, która przyświecała organizatorom
memoriału była prosta i klarowna od sa-
mego początku. Zorganizowanie memo-
riału, który dzięki sportowemu charakte-
rowi imprezy, zachęci jak największą ilo-
ść osób do spędzienia niedzielnego po-
ranku na aktywności fizycznej. Jedno-
cześnie mogli oni przybliżyć sylwetkę
księdza Józefa Kurzei kolejnej generacji
mieszkańców Mistrzejowic i nie tylko.
Dzięki wspaniałomyślności probosza Pa-
rafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w
Krakowie, otrzymaliśmy dla każdego z
uczestników książkę, która prezentowała

w sposób kompletny sylwetkę zasłużone-
go dla całej społeczności Mistrzejowic

księdza Józefa Kurzei. Dzięki temu każdy
z uczestników mógł zapoznać się z histo-
rią tego wyjątkowego duchownego. Każdy
z uczestników biegu w ramach pakietu
startowego otrzymał: pamiątkowy pod-
koszulek, izotonik, baton energetyczny,
książkę o ks. Józefie Kurzei i pamiątkowy
medal na mecie.Dla najlepszych uczest-
ników biegu, pierwszej piątki zawodniczek
i zawodników, organizatorzy przygotowali
pamiątkowe puchary. Główni organizato-
rzy memoriału to: Ognisko TKKF „Oś-
wiecenia” i Centrum Młodzieży im. dr.
Henryk Jordana. Instytucje wspomagaja-
ce: Szkoła Podstawowa nr 77, PAL Mist-
rzejowice, Grupa Biegowa Nowa Huta
Team i Oops Fitness Klub. Głównym ko-
ordynatorem wydarzenia był Jakub Bem.
Działacz sportowy, prowadzący niefor-
malną grupę biegową Nowa Huta Team
oraz miłośnik Nowej Huty, na co dzień
pracujący i koordynujący projekty w Fun-
dacji Nowe Centrum.

kolejna edycja Memoriału im. ks. Józefa kurzei już za nami

Parę mocnych fragmentów
W ramach tradycyjnego, XVI Memoriałowego Biegu im. ks. Józefa Kurzei, zorganizowano zawody biegowe na dystansie 4 ki-
lometrów. Biuro zawodów zlokalizowane było w budynku Szkoły Podstawowej nr 77. Start i meta znajdowały się przy scenie
na Plantach Mistrzejowickich. Tym razem do biegu zgłosiło się półtorej setki biegaczy. Zarówno dorosłych, jak i dzieci. Najmłod-
szy uczestnik miał 9 lat i w bardzo dobrym stylu poradził sobie z trasą biegu. Limit uczestników został wypełniony.
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W ramach projektu „Młodzi krakowianie
działają lokalnie”, uczniowie Zespołu Szkół Po-
ligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemen-
siewicza w Krakowie przygotowali koncert pat-

riotyczny „Drogi do wolności” i zorganizo-
wali warsztaty artystyczne dla mieszkańców
Dzielnicy Mistrzejowice. Zaprezentowali też
swoje talenty i umiejętności muzyczne.

Dyrektor szkoły, Marzena Lenar powitała
przybyłych gości, szczególnie przewod-
niczącego Rady Dzielnicy XV, Marka Hohe-
nauera i Beatę Nosek z Fundacji Oświatowej im.
Ks. Stanisława Konarskiego. Spotkanie miało
charakter integrujący społeczność lokalną wo-
kół tego, co najważniejsze – pamięci o naszych
bohaterskich przodkach, którzy walczyli i gi-
nęli za wolność naszej Ojczyzny. A wszystko
to w 101. rocznicę odzyskania niepodległości
i 70. rocznicę powstania Nowej Huty.

Młodzi krakowianie
działają lokalnie
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Konkurs miał charakter otwarty. Był
adresowany do uczniów powyżej 13. roku
życia, osób dorosłych, twórców profes-
jonalnych i nieprofesjonalnych. Celem
konkursu było wybranie znaku graficz-
nego, który będzie stanowił podstawę do

stworzenia logo Dzielnicy XV Mistrze-
jowice.

Jury przyznało pierwsze miejsce pra-
cy wykonanej przez Jakuba Banasia,
uzdolnionego trzynastolatka, ucznia Szkoły
Podstawowej 85 oraz dwa wyróżnienia. Na-

grodzona praca stanowiła inspirację i pod-
stawę do stworzenia logo Dzielnicy XV.

Konkursowi towarzyszyło wydarzenie -
Moje Mistrzejowice – skierowane do młod-
szych dzieci, które tworzyły niezwykle bar-
wne, plastyczne obrazy swojej dzielnicy.

konkurs plastyczny na znak graficzny Dzielnicy XV rozstrzygnięty

Mistrzejowice mają nowe logo
Rada i Zarząd Dzielnicy XV Mistrzejowice, Klub Kuźnia Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
w Krakowie – filia w Nowej Hucie byli organizatorami konkursu plastycznego na nowy znak graficzny Dzielnicy XV Mistrzejo-
wice.

Zdjęcia z arch. Klubu Kuźnia
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POZIOMO: PIONOWO:
A1 biega i strzela w zimie 1A część Mistrzejowic
A14 rozświeca święta i cieszy nie tylko dzieci 1J pozostałość po destylacji ropy
C1 muza komedii 2N Grande, rzeka graniczna w USA i Meksyku
C7 część kończyny 3A wychwalajcie Jahwe

3J aktor z „Psów”
C11 król w tragedii Shakespeare 5A siostra Franciszka od Fatimy
C16 „spanie” niedźwiedzia 5N długi skok
D5 nie zawsze uświęca środki 6I osobisty numer identyfikacyjny
D14 Aleksandra na skróty 7A bohater AK, ma swoją ulicę w naszej dzielnicy
E1 styl w zapasach 7J przeciwnik prokuratora
E7 dawniej Persja 8I może być fizyczna, umysłowa, losowa
E14 szpieg i strażnik w dawnej Japonii 9A wynik testów IQ
F5 po niej przychodzi dzień 10L obłok gęstej mgły lub oparów
F11 więcej niż duet 11A coś dla sztangisty
F18 pomocy ? 12L oficerowie i podoficerowie zawodowi
G3 Jumbo… 14A architekt, projektował domy w Mistrzejowicach
H1 chciała spać w filmie T. Chmielewskiego 15D Jet… znany aktor sztuk walki
H14 część zastawy stołowej 15K przyjacielski układ
J1 ma swoje święto każdego roku 6 stycznia 16A najczęściej pracuje zawodowo w kościele
J17 odgłos kaczki 18A wśród ludzi nagorzej być poza nim
K6 najsłynniejsza liga koszykówki 18J poprzedza jakieś święto
L1 w piosence Rosiewicza musiał wstać zimą 20A odmian gipsu
L14 dowodzi w kopaln 20K zdrowa roślina działkowa na sok i konfitury
M6 podobno kołem się toczy
N1 odmienny stan świadomości
N12 jednostka siły
O10 Anglosasi mierzą nim powierzchnię gruntów
O17 koleżanka Dixi
P1 samochód ludu z Niemiec
P12 znany jako, vel

HASŁO: C8, D1, F18, H7, H20, I8, J7, L7, M20, O11, O5



Rodzinnych, pełnych ciepła i radości Świąt
Bożego Narodzenia

i szczęśliwego Nowego Roku
wszystkim naszym Mieszkańcom

życzy
Zarząd i Rada Dzielnicy

XV Mistrzejowice
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