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Spojrzenie wstecz

10 lat Stowarzyszenia

Odnosząc się tak ści-
śle do rzeczywistości, 
nazwa „Porozumienie 
Podkrakowskie” funk-
cjonuje już 14 lat, bo 
od jesieni 1998 roku. 
Wtedy to na potrzeby 
pierwszych wyborów 
do nowo utworzonych 
powiatów na mocy 
ustawy z dnia 5 czerw-
ca 1998r. o samorzą-
dzie powiatowym 
- oczywiście mam tu 
na myśli wybory do 
Rady Powiatu Krakow-
skiego - grupa samo-
rządowców szczebla 
gminnego, wśród któ-
rej byli między innymi 
Jacek Krupa – bur-
mistrz Skawiny, Józef 
Krzyworzeka – wójt 
Zabierzowa, Sławek 
Kopeć – przewodni-
czący Porozumienia 
Dla Skawiny, utworzy-
li Komitet Wyborczy 
Porozumienie Podkra-
kowskie. Był to udany 

start w wyborach do 
Rady Powiatu. Porozu-
mienie Podkrakowskie 
zdobyło 13 mandatów  
i zagwarantowało so-
bie, na mocy porozu-
mienia koalicyjnego, 
stanowiska wicestaro-
sty i wiceprzewodni-
czącego Rady Powiatu. 
Przypomnijmy, że wi-
cestarostą został Jacek 
Krupa, natomiast wi-
ceprzewodniczącym 
Rady Sławek Kopeć. 

W tamtych burzli-
wych czasach prze-
mian życie makro-
polityki powiatu 
splatało się z mikropo-
lityką szczebla lokal-
nego, to jest gminne-
go i przywróconego 
po 23 latach niebytu 
szczebla powiatowe-
go. Czas szybko mijał 
nad realizacją zadań 
bieżących i budowa-
niem strategii rozwo-
jowych. Najpilniejsze 
sprawy bieżące to ka-
tastrofalny stan dróg, 

które na mocy ustawy 
stały się drogami po-
wiatowymi, chociaż w 
1/3 nie spełniały kry-
teriów dróg powiato-
wych. Przypomnijmy, 
że Powiatowi dosta-
ło się prawie 700 km 
dróg i ponad 80 obiek-
tów mostowych. Na-
stępne pilne zadanie 
to zły stan obiektów 
oświatowych i domów 
pomocy społecznej. 
Do tego Policja i Straż 
Pożarna, itd.

W tym ferworze in-
tensywnych prac i re-
alizowanych zadań ani 
się nie spostrzegliśmy, 
jak zaczął się zbliżać 
termin nowych wybo-
rów. Entuzjazm, który 
nam wszystkich wte-
dy towarzyszył, skłonił 
nas do tego, aby Ko-
mitet Wyborczy Poro-
zumienia Podkrakow-
skiego przekształcić w 
Stowarzyszenie działa-
jące w oparciu o zapisy 
ustawy o stowarzysze-

niach, mające swoje 
władze statutowe oraz 
zarejestrowane w Kra-
jowym Rejestrze Są-
dowym.

Z tego też względu 
28 listopada 2001 r. 
odbyło się zebranie 
założycielskie Stowa-
rzyszenia PP, a następ-
nie 26 marca 2002 r. 
odbyło się I Zebranie 
Walne Stowarzyszenia 
Porozumienie Podkra-
kowskie. 

Dokończenie na str. 2

28 listopada 2001 
r. odbyło się zebra-
nie założycielskie 
Stowarzyszenia PP,  
a następnie 26 mar-
ca 2002 r. odbyło 
się I Zebranie Walne 
Stowarzyszenia Po-
rozumienie Podkra-
kowskie. Pierwszym 
przewodniczącym 
Zarządu Porozu-
mienia został Jacek 
Krupa.

Walne Zebranie Stowarzyszenia - obradyAdam Wójcik
Przewodniczący Stowarzyszenia

Zarząd obraduje

Zarząd Stowarzyszenia systematycznie 
pracuje nad nowymi pomysłami. Pierwsze 
efekty już są widoczne; rejestracja Stowa-
rzyszenia, koszulki z logo, znaczek i baner,  
udział w imprezach, a także projekt pn. 
„Komputer dla Seniora” oraz najnowsze 
przedsięwzięcie - Podkrakowski Uniwersytet 
Trzeciego Wieku.

(Nie)słomiany ogień

Chciałoby się żyć i pracować w kraju  
w którym Państwo wyznacza cele ale po-
zwala  dochodzić do nich  własną drogą.  
O samorządzie pisze Józef Krzyworzeka - 
Starosta krakowski

Nasz udział

Porozumienie Podkrakowskie było wie-
lokrotnym partnerem i uczestnikiem Ogól-
nopolskiego Zlotu Turystycznego Szlakiem  
Generała Józefa Bema, który corocznie odby-
wa się w miejscowości Gaj (gm. Mogilany).
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Przewodniczący Stowa-
rzyszenia - Adam Wójcik

Jesteśmy zarejestrowani

20 sierpnia 2008 roku Sąd Rejonowy dla 
Krakowa-Śródmieścia dokonał wpisu nasze-
go Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru 
Sądowego.
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Dokończenie ze str. 1 10 lat StowarzyszeniaPierwszym przewodniczą-
cym Zarządu Porozumienia 
został Jacek Krupa, a członka-
mi Zarządu zostali:

Józef Krzyworzeka, Wojciech 
Burmistrz, Stanisław Pac, An-
drzej Krawczyk, Marian Pasz-
cza, Aleksander Jeleń, Jerzy 
Rogala, Wiesław Jagiełło, Ewa 
Lipowczan, Zdzisław Mular-
czyk, Stefan Marschalko, Jerzy 
Adamus, Bronisław Kurek, Ma-
rek Sowiński, Stanisław Goraj-
czyk, Eugeniusz Kozioł.

Następna kadencja władz 
Stowarzyszenia to przewodni-
czenie Zarządem Porozumie-
nia przez Józefa Krzyworzekę  
z następującym składem Zarzą-
du:

Adam Wójcik, Wojciech Bur-
mistrz, Antoni Rumian, Zdzi-
sław Mularczyk, Stanisław Go-
rajczyk, Władysław Kusiński, 
Elżbieta Burtan, Janusz Żbik, 
Jerzy Rogala, Lidia Pycińska, 
Marian Paszcza, Bronisław Ku-
rek, Anna Chrzanowska, Jacek 
Krupa, Wiesław Jagiełło, An-
drzej Jaworek.

Kolejne Walne Zebranie Sto-
warzyszenia wybrało następu-
jący skład Zarządu i pozosta-
łych organów Stowarzyszenia:

Adam Wójcik (przewodniczą-
cy), Andrzej Krawczyk, Wojciech 
Burmistrz, Tadeusz Nabagło, Ja-
nina Lasoń, Łukasz Krupa, Jerzy 
Rogala.

Komisja Rewizyjna: Karol Pa-
pisz, Jerzy Cywicki, Janusz Ko-
łacz.

Sąd Koleżeński: Kazimierz 
Czekaj, Wiesław Jagiełło, Paweł 
Lipowczan, Lidia Pycińska, Ste-
fan Moląg.

W maju bieżącego roku, czy-
li w 10-tą  rocznicę powstania 
Stowarzyszenia, mija kolejna 
kadencja Zarządu. 

Pragnę podkreślić, że przez 
te wszystkie lata swojej dzia-
łalności Stowarzyszenie współ-
uczestniczyło w zarządzaniu 
Powiatem. Jest zatem benefi-
cjentem osiągnięć Samorządu 
Powiatu Krakowskiego, jak też 
z drugiej strony – musi się za-
pewne przyznać do niedocią-
gnięć, które gdzieś tam po dro-
dze wystąpiły.

Należy w tym miejscu również 
zaznaczyć, iż w upływającej ka-
dencji Zarząd Stowarzyszenia 
rozwinął dwie formy aktywizacji 
mieszkańców z terenu Powiatu. 

Pierwszą  był projekt „Kompu-
ter dla Seniora”. Projekt ten 
wystartował dzięki wsparciu 
finansowemu MPL Balice w 
dwóch gminach: w Zabierzowie 
i Skawinie. Okazał się on wiel-
kim sukcesem. Dlatego też po 
dokonaniu w maju 2011 r. okre-
ślonych zmian w statucie, już  
1 października 2011r. Porozu-
mienie Podkrakowskie uroczy-
ście zainaugurowało I Rok Pod-
krakowskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku.

Obserwując duże zaintereso-
wanie tą inicjatywą, frekwencję 
i aktywność naszych studen-
tów –seniorów jestem przeko-
nany, że był to krok w dobrym 
kierunku. O słuszności i istotnej 
potrzebie tego przedsięwzięcia 
świadczy również fakt, iż ów 
projekt złożony do Marszałka 
na realizacjęzajęć PUTW dostał 
dofinansowanie w wysoko-
ści 20 tyś zł. Również Zarząd 
MPL zadeklarował się dołożyć 
swoje środki do realizacji tego 
przedsięwzięcia. 

Patrząc na szereg podjętych 
działań i inicjatyw wydaje się 
więc, iż Porozumieniu Pod-
krakowskiemu można dzisiaj 
z głębi serca życzyć dalszego 
skutecznego działania, kon-
tynuacji rozpoczętych projek-
tów i realizacji nowych, cieka-
wych pomysłów. 

Pozwolę sobie w tym miej-
scu jeszcze raz przytoczyć sło-
wa, które niejednokrotnie na 
naszych spotkaniach padały:

„Porozumienie Podkrakow-
skie jest wielkie, bo ma w swoim 
gronie wielkich ludzi, a wokół 
- oddanych sercem, chcących 
budować a nie rujnować –  
przyjaciół.” 

I dzięki tym właśnie ludziom 
cele, które wydają się czasem nie-
osiągalne, staną się – z ich wiarą  
i determinacją –  zdobyczą co-
dzienności.

Adam Wójcik

Zarząd Stowarzyszenia po ukonstytuowaniu się 

Zarząd obraduje

Zarząd przegląda dokumenty rejestracyjne
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ZARZĄD STOWARZYSZENIA:
ADAM WÓJCIK - przewodniczący
WOJCIECH BURMISTRZ - zastępca
ŁUKASZ KRUPA - sekretarz
ANDRZEJ KRAWCZYK - skarbnik
JANINA LASOŃ - członek
TADEUSZ NABAGŁO - członek
JERZY ROGALA - członek

KOMISJA REWIZYJNA:
JERZY CYWICKI - przewodniczący
KAROL PAPISZ - zastępca
JANUSZ KOŁACZ - sekretarz

SĄD KOLEŻEŃSKI:
KAZIMIERZ CZEKAJ - przewodniczący
WIESŁAW JAGIEŁŁO - członek
PAWEŁ LIPOWCZAN - członek
MARIAN PASZCZA - członek
LIDIA PYCIŃSKA - członek



Śmiało można powiedzieć, 
że żadna (poza PSL) partia 

reprezentowana w Sejmie nie 
istnieje dłużej niż 10 lat. Każ-
da z nich natomiast otrzymuje 
sowite dotacje z budżetu pań-
stwa i zwrot kosztów kampa-
nii wyborczej. Porozumienie 
Podkrakowskie to już w sumie 
czternastoletnia historia. Bez 
budżetowych pieniędzy, bez 
funkcji w spółkach Skarbu Pań-
stwa, bez partyjnej dyscypliny, 
udanie i skutecznie pracujemy 
i nic nie wskazuje na to aby 
miało się to zmienić. Co więcej 
wiele podobnych inicjatyw po-
jawia się również w ostatnich 
latach, najczęściej w powiatach 
i miastach na prawach powiatu. 
Przykłady prezydentów Wrocła-
wia, Poznania, Gdyni, Rzeszowa 
pokazują możliwości autentycz-
nego sukcesu organizowanych 
przez nich organizacji obywa-
telskich, którzy mówią o sobie, 

jesteśmy przede wszystkim sa-
morządowcami. I nie chodzi tu 
oczywiście o prywatny sukces 
ludzi szukających stanowisk i 
tzw. „kasy” ale o dobry rozwój, 
przyjazną dla mieszkańców 
władzę, możliwie najlepszy po-
ziom usług publicznych. Mieli-
śmy też zresztą u siebie dobry 
przykład. Wspólnota Małopol-
ska śp. Marka Nawary odegrała 
decydującą i pozytywną rolę w 
najtrudniejszym okresie two-
rzenia i wytyczania ścieżki roz-
woju woj. Małopolskiego. Poza 
jakąkolwiek dyskusją pozostają 
apolityczne rządy stowarzyszeń 
obywateli w gminach.

Niestety coraz częściej ta spo-
łeczna aktywność służyć musi 
raczej obronie przed Państwem 
i jego instytucjami niż budowa-
niu lepszej rzeczywistości. Przed 
ingerencją w najdrobniejsze 
szczegóły życia, próbami ure-
gulowania każdego przejawu 
ludzkiej, czy to samorządowej 
czy obywatelskiej aktywności. 
Zapytajcie strażaków ochotni-
ków, jak radzą sobie z narzuco-

ną im biurokracją szczególnie tą 
skarbową. Z całą pewnością od-
powiedzą, że łatwiej gasić po-
żary niż wypełniać liczne spra-
wozdania i CIT-y. Po co uchwala 
się w Sejmie zmianę w ustawie 
o kierujących pojazdami, która 
już niedługo zmusi chcącego 
uzyskać prawo jazdy do wcze-
śniejszego zarejestrowania się 
w wydziale komunikacji zanim 
rozpocznie naukę na kursie. 
W ten sposób obywatel musi 
o jeden raz więcej przyjść do 
urzędu, trzeba więcej urzęd-
ników by to zadanie obsłużyć. 
Oceńcie sami co wyrabia się  
w organizowanej przez Pań-
stwo służbie zdrowia, w oświa-
cie o której coraz częściej mówi 
się, że produkuje w większości 
bezrobotnych absolwentów. 
Rządzi w niej (oświacie) oczywi-
ście sejm, minister edukacji ale 
coraz większe koszty ponosić 
musi samorząd. Chciałoby się 
żyć i pracować w kraju w którym 
Państwo wyznacza cele ale po-
zwala  dochodzić do nich  wła-
sną drogą. Przecież taka właśnie 

idea, zasada pomocniczości  
w myśl której Państwo nie wtrą-
ca się w zadania które gmina czy 
powiat mogą wykonać same, 
została zapisana w Konstytucji. 
Własny pomysł, kreatywność 
powinna być doceniona a nie 
karana. Mogę przez wiele lat 
działać efektywnie i dobrze ale 
i tak ktoś się przyczepi do jakie-
goś mało znaczącego szczegółu 
i wszystko co zrobiłem totalnie 
skrytykuje. Mogę przez dziesięć 
minut mówić mądrze ale i tak 
ktoś wyłuska jeden wyraz, jed-
no zdanie i całą myśl rozjedzie. 
Celują w tym oczywiście insty-
tucje kontrolne a jest ich już ok. 
dziesięciu, sekundują im skon-
centrowane na negatywnym 
przekazie media.

 W tym naszym cudownym 
kraju, który tak bardzo i na ko-
rzyść zmienił się w ostatnich 
dwudziestu latach, żal energii 
na walkę z absurdami. Lepiej 
przeznaczyć ją na obywatel-
ską samoorganizację po to by 
to co zależne od nas urządzić 
sensowniej, przyjaźniej dla 
nas samych. Właśnie  samo-
rząd jest jeszcze tym miejscem  
w naszym kraju w którym moż-
na znaleźć miejsce na własny 
pomysł. Ten margines swobody 
ciągle się zmniejsza ale jeszcze 
istnieje. Temu wyzwaniu od-
powiada jedna z najstarszych  
w kraju na szczeblu powiato-
wym organizacja jaką jest Po-
rozumienie Podkrakowskie. 
Powołana w 1998 roku jako 
komitet wyborczy przechodzi 
systematyczną ewolucję. Od 
celu jakim było uczestnictwo  
w rządzeniu powiatem do 
prawdziwie organicznej, spo-
łecznej działalności. Komputer 
dla seniora, Uniwersytet III Wie-
ku to najlepsze przykłady. To co 
napisałem wcześniej pokazuje, 
że mamy po co istnieć, że po-
winniśmy się rozwijać.

Józef Krzyworzeka
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Starosta o Samorządzie

(NIE)SŁOMIANY OGIEŃ
Chciałoby się żyć 

i pracować w kraju 
w którym Państwo 
wyznacza cele ale 
pozwala  docho-
dzić do nich  wła-
sną drogą. Przecież 
taka właśnie idea, 
zasada pomocni-
czości w myśl której 
Państwo nie wtrąca 
się w zadania które 
gmina czy powiat 
mogą wykonać 
same, została zapi-
sana w Konstytucji. 

Józef Krzyworzeka - Starosta Krakowski

Józef Krzyworzeka
starosta@powiat.krakow.pl

Na zakończenie projektu „Komputer dla Seniora” pomiędzy uczestników kursu rozlosowano laptopy i ramki cyfrowe
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Była wiosna 1998 roku, kończyła 
się druga kadencja samorządu 

gminnego, a od nowej kadencji 
wchodziła w życie ustawa o re-
formie administracji państwowej 
i samorządowej. Od pierwszego 
stycznia 1991 roku miały roz-
począć  działalność dwa nowe 
szczeble samorządu: powiatowy  
i wojewódzki. Zbliżały się jesienne 
się wybory do gmin i nowych sa-
morządów. Ja kończyłem właśnie 
swoją drugą kadencję jako Bur-
mistrz Skawiny, którą to funkcję 
pełniłem z ramienia Porozumie-
nia dla Skawiny - stowarzyszenia, 
które założyliśmy wspólnie z licz-
nym gronem lokalnych środowisk 
pod koniec pierwszej kadencji.  
I jasne było, że w Skawinie kandy-
datów na radnych do Gminy bę-
dziemy desygnować dalej z tego 
ugrupowania. Ale co z powiatem 
i województwem? Podobny dyle-
mat mieli samorządowcy z innych 
gmin przyszłego Powiatu Kra-
kowskiego - w jaki sposób wpro-
wadzić swoich przedstawicieli do 
rady powiatu w sytuacji, w której 
wybory miały się odbyć w ordyna-
cji proporcjonalnej, co oznaczało 
uzyskanie conajmniej dziesięciu 
procent głosów w całym powie-
cie? Potencjał każdej pojedynczej 
gminy był niewystarczający na tak 
postawiony warunek w ordynacji. 
Partie polityczne, poza PSL i AWS 
praktycznie w powiecie nie ist-
niały. Nie istniały też organizacje 
pozarządowe, które wykazywa-
łyby istotną aktywność o charak-
terze ponagminnym. Jedynym 
rozwiązaniem mogło być tylko 
utworzenie wspólnego ponad-
gminnego komitetu wyborczego, 
pod którego szyldem mogliby 
wystartować w wyborach kandy-
daci z poszczególnych gmin. Po 
kilkunastu telefonicznych rozmo-
wach postanowilśmy się spotkać 

i przedyskutować ten pomysł. 
Spotkanie w skawińskim ratuszu, 
na które przybyli między innymi 
Józek Krzyworzeka (wójt Zabie-
rzowa), Kazek Czekaj, Wiesiek Ja-
giełło (burmistrz Krzeszowic) oraz 
kilkanaście osób z południowo-
zachodniej części powiatu, trwało 
kilka godzin. W jego wyniku po-
wstała grupa inicjatywa komitetu 
wyborczego pod nazwą „Porozu-
mienie Podkrakowskie”, którego 
zasady funkcjonowania oparto 
na doświadczeniach Porozumie-
nia dla Skawiny. A potem poszło 
już szybko: rejestracja komitetu 

wyborczego, opracowanie logo, 
konsultacje i wybór kandydatów 
na radnych, opracowanie progra-
mu wyborczego, przygotowanie 
i przeprowadzenie kampanii wy-
borczej. Dużo pełnej entuzjazmu 
pracy. W efekcie Porozumienie 
Podkrakowskie uzyskało 13 man-

datów w 60 osobowej Radzie Po-
wiatu Krakowskiego. Po wyborach 
odbyły się konsultacje w sprawie 
zawarcia koalicji w Radzie Powiatu 
zdolnej wyłonić ze swego grona  
i przegłosować wybór prezydium 
Rady Powiatu, Starostę, wice-
starostę i pozostałych członków 
Zarządu. Najbliżej programowo 
i ideowo było nam do AWS. Jak 
się okazało im było także najbli-
żej do nas. Stąd zawarta koalicja: 
PP - AWS. Razem 38 manadtów co 
dawało bezpieczną większość w 
60 osobowej Radzie. W ramach za-
wartej koalicji Sławek Kopeć został 
wybrany wiceprzewodniczącym 
Rady, ja zostałem wicestarostą  
a Jurek Cywicki członkiem Zarzą-
du Powiatu. Tak się zaczęło.

Cztery lata później, już po prze-
kształceniu Porozumienia Podkra-
kowskiego w stowarzyszenie, wy-
graliśmy wybory wprowadzając 
swoich przedstawicieli do władz 
Powiatu Krakowskiego. Podobnie 
było cztery i osiem lat później. Ale 
to już trochę inna historia”...... 

Jacek Krupa

Zaczęło się 14 lat temu
W pierwszych 

wyborach do Rady 
Powiatu Porozu-
mienie Podkrakow-
skie uzyskało 13 
mandatów w 60 
osobowej Radzie 
Powiatu Krakow-
skiego. 

Jacek Krupa
Członek Zarządu Województwa

Obrady przed wyborami samorządowymi

Gdy sięgamy pamięcią...

Członkowie PP  
w I kadencji  

Rady Powiatu:

Burmistrz Wojciech
Cerek Janusz

Czekaj Kazimierz
Kopeć Sławomir

Kozela Robert
Kozioł Eugeniusz

Krupa Jacek
Krzyworzeka Józef

Kurdziel Józef
Paszcza Marian
Pycińska Lidia

Sowiński Marek
Ziarkowski Andrzej

Koszulki z logo

Koszulki z logo Porozumienia Podkra-
kowskiego zostały rozlosowanych na 
Walnym Zebraniu Stowarzyszenia. 

Koszulki w kolorach żółtym i niebie-
skim z wyraźnym logo i napisem na 
plecach zostały wykonane z inicjatywy 
Zarządu z przeznaczeniem dla uczestni-
ków imprez, w których będą brać udział 
członkowie Stowarzyszenia. Pierwszą 
taką imprezą, na której w koszulce  
i w charakterze konferansjera wystą-
pił p. Jerzy Rogala, był Rajd im. Józefa 
Bema w  Gaju, gm. Mogilany. 

  Koszulki stanowią doskonały ele-
ment promocji naszego Stowarzysze-
nia.  Proponujemy, by były wręczane 
jako nagrody dla uczestników imprez, 
które wspiera Stowarzyszenie. 

Nasz baner

„Jak cię widzą, tak cię piszą” - mówi 
stare, mądre przysłowie. Skoro tak, 
to nasze Stowarzyszenie musi być 
widoczne, bo inaczej każda, nawet 
doskonała inicjatywa, może zostać 
niezauważona.  

Z takim przeznaczeniem został wy-
konany duży, szeroki na 4 metry, baner  
z logo i bardzo czytelną nazwą. Teraz in-
formacja o naszej obecności i działaniu 
nie umknie oku obserwatora. Sprawdzi-
liśmy już jego skuteczność na imprezie 
w Gaju i z całym przekonaniem można 
stwierdzić, że prezentuje się doskonale. 

Wykonany z trwałej folii, wyposażo-
ny w otwory do zamocowania linek, 
będzie mógł być wielokrotnie wykorzy-
stany podczas imprez organizowanych 
i wspieranych przez nasze Stowarzysze-
nie.

Lokalne inicjatywy udziału Stowa-
rzysznia w imprezach prosimy zgła-
szać Zarządowi z wyprzedzeniem, aby 
można było je skoordynować, a także 
odpowiednio wcześniej przygotować  
i odebrać baner. 

JANUSZ FAJTO 
został wybrany prze-
wodniczącym Klubu 
Radnych Porozumie-
nia Podkrakowskiego. 

Gratulujemy wyboru!

Przewodniczący Klubu 
Radnych PP



W lipcu 2010 roku  ruszyła 
pierwsza edycja szkoleń 

komputerowych dla osób, które 
ukończyły 55 rok życia. Projekt 
pn. „KOMPUTER DLA SENIORA” 
został zainicjowany i w całości 
zrealizowany przez wolontariu-
szy Stowarzyszenia.

W ramach szkolenia zreali-
zowano dla każdej grupy pięć 
dwugodzinnych zajęć na któ-
rych uczestnicy nabyli podsta-
wowe umiejętności z zakresu 
obsługi komputera, edycji tek-
stu i korzystania z Internetu. 
Szkolenia odbyły się w czterech 
dziesięcioosobowych grupach  
i były skierowane do mieszkań-
ców gmin Zabierzów i Skawina. 
Szkolenia były nieodpłatne.

Dzięki dofinansowaniu jakie 
Stowarzyszenie otrzymało od Mię-
dzynarodowego Portu Lotniczego 
im. Jana Pawła II Kraków - Balice 
Sp. z o.o. możliwe było zrealizo-
wanie zaplanowanej ilości szkoleń 
oraz wyposażenie uczestników 
w sprzęt komputerowy, który po 
zakończeniu całego cyklu szkoleń 
został wśród nich rozlosowany.

Jak wielokrotnie podkreślają 
sami uczestnicy szkolenia, kontakt 
z komputerem, który początkowo 
wydawał im się zbyt skompliko-
wany i nie do opanowania, zamie-
nił się w interesującą przygodę  

 

i sposób na uaktywnienie się. Dla 
wielu stał się szansą na mocniejszą 
wiarę w siebie i swoje możliwości.

Poźniejsze kontakty z osobami 
które ukończyły szkolenie i od tej 
pory posługują się komputerem 
utwierdziły mnie w przekonaniu, 
że kwestia wieku nie jest żadną 
przeszkodą do ropoczęcia nowych 

aktywności, nawet tak z pozoru 
trudnych i technicznie skompli-
kowanch jak obsługa komputera. 
Mało tego, obserwując kolejne 
zajęcia dostrzegłem jak uczestnicy 
integrowali się budując pomiędzy 
sobą pozytywne relacje. 

Wielu z uczestników szkolenia 
przystąpiło do kolejnej inicjatywy 
adresowanej dla seniorów jaką 
jest Uniwersytet Trzeciego Wieku. 
Zapewne po trosze z nadzieją na 
dalsze doskonalenie umiejętności 

posługiwania się komputerem, ale 
też, o czym jestem przekonany, na 
możliwość spotykania się z ludźmi 
mającymi podobnie jak i oni po-
trzebę zdobywania wiedzy i prze-
bywania w grupie.

Nie ma wątpliwości, że z dobrym 
skutkiem wykorzystaliśmy wszyst-
kie atuty jakie dawała realizacja 
projektu KOMPUTER DLA SENIO-
RA. Może jeszcze kiedyś wrócimy 
do tego pomysłu.

Jerzy Cywicki

Niejednokrotnie podczas za-
kończenia przed szkołą w Gaju 

Ogólnopolskiego Zlotu Turystycz-
nego Szlakiem Gen. Józefa Bema  
z rajdowej sceny spłynęły wersety 
poematu „Bema pamięci żałobny 
rapsod”, spontanicznie odczytane 
przez uczestniczkę trasy pieszej  
z maleńkiego, kieszonkowego to-
miku wierszy Cypriana Kamila Nor-
wida. Czyżby kilka lat temu, gdy  
z ówczesnym konsulem węgier-

skim Istvanem Kovacsem uzgad-
nialiśmy szczegóły dwujęzycznego 
tekstu na tablicy upamiętniającej 
pobyt Bohatera  w latach 1801 
-1809 w Gaju, duchy romantycznej 
przeszłości obu narodów, kierując 
naszymi poczynaniami,  przewidy-
wały ponadpokoleniową trwałość 
połączenia wrażliwości na piękno 
otaczającego świata przyrody z 
umiłowaniem piękna słowa  użyte-
go w szlachetnym celu?

Wędrówka i poezja. Więc to nie 
przypadek, że adiutantem gene-
rała – wędrownika Józefa Bema  
był największy węgierski poeta 
Sandor Petofii? Widocznie była 
wówczas konieczność spotkania 
się w narodowowyzwoleńczym 
czynie dwóch „bohaterów wiecz-
nej nadziei” również po to, byśmy 
teraz mogli ujrzeć w pełnej krasie 
nieuchronność bliskiego współist-
nienia tych dwóch, pozornie odle-

głych, ludzkich aktywności: marszu 
i słowa. Po 160. latach od zbratania 
się polskiego generała z węgier-
skim poetą na polach bitewnych 
Siedmiogrodu i Banatu słysząc 
słowa: Wiosna Ludów, odczuwam 
szczególną wartość użycia tego po-
etyckiego określenia dla uwznio-
ślenia historycznego przekazu 
następnym pokoleniom wiedzy  
o ówczesnym zrywie ku wolności. 
Uświęcenia człowieczej drogi do 
poezji w każdym pokoleniu. A miło 
jest spotkać na szlaku z Radziszo-
wa przez Mogilany do Gaja, turystę  
z tomikiem wierszy w plecaku lub 
małą dziewczynkę, która z wypie-
kami na twarzy chce nam prze-
kazać sens słów wielkiego poety: 
Dalej… Dalej… Zamknięciem oczu 
wywołuję ocienione kontury wą-
wozu i staram się usłyszeć odgłosy 
tej nieskończonej wędrówki, lekkich 
stąpnięć jaśniejszych plam nabiera-
jących z czasem kształtu zwiewnych 
postaci,  rozpływających się w mgle 
napełnionej zimnymi porankami 
powstańczymi wyobraźni. Pojawia-
ją się nagle jasne szczyty gór na tle 
ciemnego nieba, te  kształty walczą 
ze sobą, góry przemieniają się w ob-
łoki, które opadają niżej i układają 
się w poziomą warstwę z lekka po-
fałdowanej, szerokiej,  piaszczystej 
drogi.

Jerzy Rogala
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Projekt szkoleń 
dla Seniorów zo-
stał przyjęty  
z ogromnym za-
interesowaniem. 
Liczba chętnych  
w gminach Ska-
wina i Zabierzów 
kilkukrotnie prze-
kroczyła zaplano-
wane 40 osób.  
Kilkadziesiąt osób 
zapisało się na 
listy rezerwowe  
z nadzieją na kon-
tynuację projektu.

Projekt „Komputer dla Seniora”

Okno na świat

Zajęcia przy komputerach w Zabierzowie

Jerzy Cywicki
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Rajd szlakami gen. Józefa Bema

Wędrówka i poezja
Stowarzyszenie 

Porozumienie 
Podkrakowskie 
patronuje, funduje 
nagrody i uczest-
niczy w rajdach 
szlakiem generała 
Józefa Bema, który 
corocznie odbywa 
się w miejscowości 
Gaj (gm. Mogilany). 

Jerzy Rogala
Członek Zarządu 

Nagrody ufondowane prze Porozumienie Podkrakowskie rozdają:  
Adam Wójcik, Jerzy Rogala, Tadeusz Nabagło, Andrzej Osiniak
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Podkrakowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Ogólnopolski Kongres

Rada programowa PUTW zapro-
ponowała profil zajęć, który 

miałby między innymi przeciw-
działać wykluczeniu cyfrowemu 
oraz budować społeczeństwo 
obywatelskie seniorów. Jak się 
okazało inicjatywa ta 
była bardzo potrzebna. 
Ogromne zainteresowa-
nie  naszych seniorów 
udziałem w takich zaję-
ciach doprowadziło do 
powołania dwóch cen-
trów dydaktycznych w 
Skawinie i Zabierzowie.  
Dziś do nich  dojeżdżają 
prowadzący  wykłady, 
laboratoria z informa-
tyki oraz naukę języka 
angielskiego. Na dzień 
dzisiejszy w zajęciach II 
semestru  nauki uczestni-
czy ponad 100 słuchaczy. 
Poznają oni elementy prawa, eko-
nomi i politologii. Uczą się obsługi 
komputera, korzystania z Interne-
tu oraz wykorzystania aparatu cy-
frowego a w najbliższej przyszłości 
także telewizji cyfrowej.

Zajęcia mogą się odbywać 
dzięki pracy społecznej naszych 
członków oraz  dotacji pozyskiwa-
nych przez Zarząd Stowarzysze-
nia głównie na dzień dzisiejszy z 
MPL Balice. W najbliższych dniach 

zostanie podpisana umowa o do-
tację z Zarządem Województwa 
Małopolskiego, którą nasza oferta 
„wywalczyła” w otwartym konkur-
sie. 

Od chwili powołania PUTW  
przewodniczący Adam Wójcik 

prowadzi aktywną działalność na 
polu organizowania współpracy 
z innymi UTW oraz organizacja-
mi zrzeszającymi UTW w kraju  
i za granicą. Dzięki niej nasz PUTW 
został zaproszony na Kongres, któ-

ry odbył się w dniach 
19/20 marca 2012 roku 
w Warszawie. Tam 
uczestniczyliśmy w za-
jęciach panelowych i se-
minariach oraz nawiąza-
liśmy szereg kontaktów. 
Mogliśmy też podzielić 
się naszymi skromny-
mi doświadczeniami w 
tym także indeksem na-
szego słuchacza. 

Adam Wójcik w roz-
mowie z premierem 
Donaldem Tuskiem 
w kuluarach Sali Kon-
gresowej opowiedział  

o naszej inicjatywie i zapropono-
wał honorowe członkowstwo w 
gronie słuchaczy. Premier przy-
jął  je, na dowód czego podpisał 
indeks jako słuchacz i upoważnił 
do jego wypełnienia oraz obiecał 
przyjazd na jedne z zajęć.  

Na przyszłość planujemy zapra-
szanie  kolejnych wykładowców z 
szerokiego wachlarza tematycz-
nego: medycyny, historii w tym 
kościoła. Dziś na stale  współpra-
cujemy z Jakubem Olechem dr 
politologii, Maciejem Geromin 
pracownikiem Ministerstwa Spra-
wiedliwości czy Olgierdem Śliź-
niem ze Starostwa Powiatowego 
- pasjonatem historii. Z naszego 
grona  doświadczonym wykładow-
cą  informatyki jest Jerzy Cywicki  
a  elementy ekonomii i bankowo-
ści wykłada Andrzej Chrząstowski, 
który w części prowadzi  także 
sprawy organizacji zajęć. 

Andrzej Chrząstowski

Uroczystą inaugu-
racją 1 paździer-
nika 2011 roku. 
Porozumienie 
Podkrakowskie 
wprowadziło  
w życie zapis sta-
tutu  o powołaniu 
Podkrakowskiego 
Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku 
(PUTW).

Premier Donald Tusk podpisuje indeks  
Podkrakowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Andrzej Chrząstowski
Dziekan Uniwersytetu

Biuletyn 
Członków i Sympatyków 

Stowarzyszenia

Redaguje Zespół w składzie:
Jerzy Cywicki, Tadeusz Nabagło, 
Jerzy Rogala, Adam Wójcik.
Skład i łamanie - Jerzy Cywicki

Strona z indeksu Premiera Donalda Tuska

Na naukę nigdy nie jest za późno...


