
CZY WIESZ ŻE?

prof. Krzysztof Stypuła, 
Politechnika Krakowska

To właśnie Kazimierz Barczyk był w ostatnich 
latach jedynym politykiem w Krakowie, który 
skutecznie zabiegał o rozwój Szybkiej Kolei 
Aglomeracyjnej

SMOG 
W KRAKOWIE 
I MAŁOPOLSCE

CZAS NA ZMIANY, CZAS NA 
EKOLOGIĘ, CZAS NA KOLEJ

Kazimierz 
BARCZYK  
w minionych latach 
skutecznie zabiegał 
o rozwój Szybkiej Kolei 
Aglomeracyjnej realnie 
przyczyniając się do 
walki z krakowskim 
smogiem

NISKA EMISJA 
DO LIKWIDACJI
Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął pierwszą 
w Polsce uchwałę antysmogową. Cel oczywisty -  po-
prawa jakości powietrza. By to osiągnąć, samorząd 
wojewódzki działa systemowo od lat. W tym czasie 
dofinansował prawie 30 tysięcy proekologicznych in-
westycji m.in. zakup 1800 oczyszczaczy powietrza dla 
żłobków i przedszkoli. Doprowadził też do likwidacji 
kilkunastu tysięcy pieców węglowych (kopciuchów). 
W ostatnich trzech latach Kraków otrzymał 163 ekolo-
giczne autobusy, głównie Mercedesy. Pieniądze na ten 
cel przekazał Samorząd Województwa Małopolskiego.
- W odpowiedzi na tysiące głosów ludzi zwracających 
uwagę na rosnące zagrożenia smogowe w Krakowie, 
zaapelowałem do ministra środowiska o podjęcie 

W Krakowskim Obszarze 
Metropolitalnym i w jego 
sąsiedztwie znajduje się ok. 
400 km linii kolejowych. 
W tym prawie 120 km na 
terenie Krakowa. Jednak 
do tej pory pociągi tylko 
mkną przez miasto. Miesz-
kańcy zaś nadal tłoczą się 
w autobusach, tramwajach 
lub tracą czas w samocho-
dowych korkach. Czas to 
zmienić. Czas na kolej.

To Szybka Kolej Aglome-
racyjna. Ogromny projekt 
realizowany w mijającej ka-
dencji Sejmiku Wojewódz-
twa Małopolskiego. Wart 
blisko dwa miliardy złotych.
Aby ograniczyć korki 

w Krakowie oraz smog ko-
nieczne jest wykorzystanie 
istniejących torów kolejo-
wych – Małej Obwodnicy 
Kolejowej (19 km) od sta-
cji Kraków Mydlniki przez 
Łobzów, Olszę, Wieczystą, 
Dąbie i Zabłocie do stacji 
Kraków Płaszów, oraz Dużą 
Obwodnicę Kolejową (23 
km) od stacji Kraków My-
dlniki przez Azory, Prądnik 
Biały, Górkę Narodową do 
stacji Kraków Batowice. 

Przejazd koleją jest dwa razy 
szybszy niż komunikacją 
miejską. Jest też od niej tań-
szy. Dodatkową wartością 
jest fakt, że to transport eko-
logiczny. 

Budowa dodatkowej 
pary torów kolejowych 
to największa 
inwestycja 
w historii 
Krakowa 
będzie ona 
kosztować miliard 
złotych.

Szybka kolej miejska 
w Berlinie przewozi 
rocznie prawie  

400 mln 
pasażerów.

Pociągi Szybkiej 
Kolei Aglomeracyjnej  

w Krakowie mogą 
jeździć z prędkością 

nawet 120 km/h, 
podczas gdy tramwaje 
jeżdżą zaledwie 18km/h.

przez rząd radykalnych działań antysmogowych. Ini-
cjowałem też działania Sejmiku Województwa Mało-
polskiego zmierzające do poprawy jakości powietrza. 
W konsekwencji tych działań Sejmik przyjął „Pro-
gram ochrony powietrza dla Województwa Małopol-
skiego” - tłumaczy Kazimierz Barczyk, który w minio-
nej kadencji Sejmiku zorganizował w Krakowie dwa 
ogólnopolskie kongresy poświęcone niskiej emisji.

System ochrony powietrza w Krakowie i Małopol-
sce to:
- realizacja gminnych programów niskiej emisji - 

w szczególności eliminacja starych pieców węglo-
wych

-  rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych 
-  rozbudowa sieci gazowych
-  termomodernizacja budynków oraz wspieranie bu-

downictwa energooszczędnego 
-  wyeliminowanie spalania odpadów 
- rozwój komunikacji publicznej wraz z systemem 

parkingów typu „Parkuj i Jedź” (Park & Ride)
- rozwój Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej
- rozwój ruchu rowerowego 
-  system mierników zanieczyszczenia powietrza 

w Krakowie i w każdej wiosce województwa. 

Prof. Jerzy Sadowski, 
kardiochirurg

Kazimierz Barczyk od lat działa na rzecz czy-
stego powietrza w Krakowie. Jest to problem 
ponadpartyjny. W tej sprawie „wszystkie ręce 
na pokład”!

M A G A Z Y N

NOWY
KRAKÓW

Numer bezpłatny

SZYBKA KOLEJ ALOMERACYJNA



Polskie lotnictwo zapisało jedną z naj-
piękniejszych kart w naszej historii. Kiedy 
więc otrzymałem propozycję kierowania 
radą jedynego w Polsce Muzeum Lotnic-
twa Polskiego, byłem wielce zaszczycony 
– mówi Kazimierz Barczyk.
Pod względem wielkości zbiorów to 8-me 
muzeum  na świecie. Równo 100 lat temu 
na terenie obecnego muzeum powstała 
pierwsza eskadra lotnicza na ziemiach pol-
skich. Dzięki dofinansowaniu z budżetu 
Samorządu Województwa Małopolskiego 
oraz środkom z Unii Europejskiej, muzeum 
przeprowadza renowację zabytkowych 
obiektów. Za 10 mln zł odnawiane są, m.in. 
hangar główny i spadochroniarnia. Po za-
kończeniu tych prac zostaną udostępnione 
nowe zbiory. Teraz muzeum to 40 ha tere-
nów zielonych. Powstał znakomity obszar 
rekreacyjny o wielkości Błoń. Piknik Lot-
niczy zyska jeszcze piękniejszą scenerię 
dla tysięcy fanów lotnictwa. 

Defibrylatory ratujące 
życie ludzkie, łąki kwiet-
ne czy doposażenie szpi-
tali w sprzęt medyczny 
– to wszystko efekty po-
przednich edycji Budżetu 
Obywatelskiego Mało-
polski. Jeszcze tylko do 
5 października można 
głosować na jeden ze 150 
projektów zakwalifiko-
wanych do tegorocznej 
edycji. Do rozdysponowa-
nia na lokalne inicjatywy 
obywatelskie Samorząd 
Województwa Małopol-
skiego przeznaczył tym 
razem 8 mln zł.
Na co można głosować 
w tym roku? M.in. na pi-
lotażowy program in vitro, 
szkolenia dla seniorów, za-

jęcia sportowe dla dzieci, 
dla osób niepełnospraw-
nych, festiwale muzyczne, 
skateparki, chodniki, ścież-
ki rowerowe. 
Projekty analizowane były 
przez specjalistów z Urzę-
du Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Małopolskiego. 
Ich koszty wahają się od  
50 do 400 tys. zł.  
- Sejmik Województwa 
Małopolskiego jako pierw-
szy w Polsce uchwalił Bu-
dżet Obywatelski. Za nami 
poszły inne regiony – mówi 
Kazimierz Barczyk.

W listopadzie dowiemy się 
które projekty zostaną zre-
alizowane w tej edycji Bu-
dżetu Obywatelskiego. 

SAM ZDECYDUJ 
JAK WYDAĆ 
8 MILIONÓW

DLA NAUKI, 
DLA PRZYSZŁOŚCI 

W tym roku zakończono ogromną inwe-
stycję - budowę Kampusu 600-lecia Od-
nowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Kampusu dla blisko 20 tysięcy studen-
tów. Ten ogromny i skutecznie zrealizo-
wany projekt kosztował ponad miliard 
złotych. Dzięki niemu najstarsza polska 
uczelnia wyższa połączyła swoją bogatą 
historię z nowoczesnością.

- Pamiętam, że decyzja o finansowaniu 
budowy kampusu UJ, choć jeszcze niefor-
malna, zapadła w październiku 2000 roku 
na wielkiej gali związanej z 600-leciem 
uczelni. Kilka dni później dostałem wstęp-
ny projekt ustawy w sprawie finansowania 
tej inwestycji przygotowany przez Kazi-
mierza Barczyka. To rozpoczęło całą pro-
cedurę dojścia do pieniędzy potrzebnych 

na budowę kampusu – wspomina Edmund 
Kazimierz Wittbrodt, ówczesny minister 
edukacji narodowej w rządzie prof. Jerze-
go Buzka.

Kampus został uroczyście otwarty. Rektor 
Uniwersytetu Jagiellońskiego i Senat tej 
szacownej uczelni uroczyście podzięko-
wali tym, dzięki którym UJ wszedł w erę 
nowoczesności. W tym gronie znalazł się, 
oczywiście, Kazimierz Barczyk, głów-
ny promotor ogromnego projektu. Oko-
licznościowy złoty medal „Scientiae et 
Tempori Futuro” („Dla nauki, dla przy-
szłości”) odebrał wraz z prof. Jerzym 
Buzkiem i prezydentem Krakowa, prof. 
Jackiem Majchrowskim, który wybudo-
wał szybki tramwaj do kampusu.   

Krzysztof Radwan, 
Dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego 
Kazimierz Barczyk to samorządowiec z  krwi i  kości. Od lat mocno 
wspiera Muzeum Lotnictwa Polskiego. Jestem zaszczycony, że rada 
naszego muzeum powołała go na przewodniczącego. Jego troska 
o sferę kultury przynosi wiele wymiernych korzyści. Dzięki niemu dy-
namicznie rozwija się nasza instytucja, a Kraków wkrótce wzbogaci 
się o Centrum Muzyki.

KAMPUS UNIWERSYTETU 
JAGIELLOŃSKIEGO JUŻ OTWARTY

TRZECIA EDYCJA BUDŻETU 
OBYWATELSKIEGO 
MAŁOPOLSKI

Sprawdź,  
jak oddać głos:
www.bo.malopolska.pl

To właśnie Kazimierz Barczyk, główny lobbysta tego projektu, był 
za moich rządów autorem specjalnej ustawy dotyczącej inwesty-
cyjnego uświetnienia jubileuszu najstarszej polskiej uczelni. To 
był trudny czas dla budżetu Polski. Nie mieliśmy unijnych dota-
cji. Wszystko musieliśmy finansować sami. Mój główny wówczas 
doradca, Kazimierz Barczyk, jako krakowianin w naturalny sposób 
zajął się uczczeniem 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ha-
sło 600 mln zł na 600-lecie szybko chwyciło, ale nie było łatwo je 
zrealizować. Wtedy ta kwota była połową pieniędzy na wszystkie 
polskie uczelnie wyższe. Najpierw więc przekonywaliśmy do na-
szych racji innych członków rządu. Później parlamentarzystów, aby 
zagłosowali nad ustawą, która na 10 następnych lat wiązała budżet 
państwa z  finansowaniem Uniwersytetu Jagiellońskiego. To było 
bardzo trudne, ale Kazimierz Barczyk stanął na wysokości zadania.

prof. Jerzy 
Buzek, 
były premier 
polskiego rządu

MUZEUM 
WYSOKICH 
LOTÓW



Czy wiesz, że  w nowym Szpitalu 
Uniwersyteckim będzie prawie 

1000 łóżek 
dla pacjentów?

Szpital wyposażony jak 
stacja kosmiczna – to cy-
tat z mediów. Rzecz do-
tyczy największego obec-
nie budowanego szpitala 
w Polsce i w Europie. Po-
wstającego w Krakowie-
-Prokocimiu. Nowy Szpi-
tal Uniwersytecki z blisko 
tysiącem łóżek dla cho-
rych, to inwestycja za  
1,2 miliarda złotych.
Od 2012 r. zabiegałem 
o uzyskanie realnego 
wsparcia finansowego dla 

tej odkładanej przez lata in-
westycji. Rząd deklarował 
tylko 800 mln zł, warun-
kując rozpoczęcie budowy 
od wkładu własnego UJ. 
Dlatego tak ważne było po-
zyskanie brakujących środ-
ków na rozpoczęcie budo-
wy – tłumaczy Kazimierz 
Barczyk, wiceprzewodni-
czący Sejmiku Wojewódz-
twa Małopolskiego, na któ-
rego wniosek sejmik poparł 
w specjalnej rezolucji bu-
dowę nowego szpitala. 
- I przekazał 250 mln zł na 
wkład własny dla UJ. Z ko-
lei we wrześniu tego roku 
wystąpiłem z apelem do 
premiera Mateusza Mora-
wieckiego o przekazanie 
przez rząd brakujących 

167 mln zł na doposażenie 
szpitala. Opracowałem też 
projekt uchwały Sejmiku 
Województwa Małopolskie-
go w tej sprawie – dodaje 
Kazimierz Barczyk.

Szpital będzie służył miesz-
kańcom Podgórza, ale tak-
że powiatowi wielickiemu 
oraz gminom sąsiadującym 
z południowym Krakowem. 
To da z kolei szansę szyb-
szego dojazdu karetkom 
i szybkiego udzielenia nie-
zbędnej pomocy medycz-
nej. Zakończenie inwestycji 
w 2019 roku. 

ŚCIEŻKI 
ROWEROWE  
W KRAKOWIE  
I MAŁOPOLSCE
Samorząd Województwa 
Małopolskiego realizu-
je największy w Polsce 
projekt budowy tras ro-
werowych „VeloMało-
polska – zintegrowana 
sieć tras rowerowych 
w województwie. To już 
500 kilometrów tras 
o europejskim standar-
dzie. Do 2020 rowerzyści 
będą mogli skorzystać 
z prawie 1000 km dobrze 
oznakowanych ścieżek 
i tras. 

Z kolei Kraków znajduje 
się w czołówce polskich 
metropolii z najbardziej 
rozwiniętą infrastrukturą 
rowerową. To ponad 230 
km ścieżek i tras rowero-
wych oraz kontrapasów. 
Kraków wyprzedzają tylko 
Warszawa i Wrocław. Do 
2020 r. powstanie w Kra-
kowie kolejnych 60 km no-
wych ścieżek rowerowych. 
Dynamika prac jest więc 
ogromna.

- W kolejnych kadencjach 
Sejmiku Województwa Ma-
łopolskiego zabiegałem 
o uchwalenie tego pro-
gramu. I są tego widoczne 
efekty. Jednak w podobnej 
klimatycznie do Krakowa 
Kopenhadze, ruch rowero-
wy stanowi aż 36 procent 
ruchu w mieście. To powin-
no być naszym wyznacz-
nikiem – mówi Kazimierz 
Barczyk, wiceprzewodni-
czący Sejmiku.

W ramach projektu „Ve-
loMalopolska” inwestycje 
rowerowe zostaną zreali-
zowane także w gminach 
ościennych zrzeszonych 
w Stowarzyszeniu Metro-
polia Krakowska. Będzie 
to łącznie 80 km tras.
W Krakowie, według szacun-
ków, do 2020 r. udział rowe-
rów w ruchu miejskim będzie 
stanowił już 15 procent.
- Przy zwiększeniu do 25 
procent miejskiego ruchu 
rowerowego, co jest w na-
szym zasięgu, zmniejszymy 
znacznie korki na ulicach 
Krakowa – dodaje Kazi-
mierz Barczyk. 
Więcej informacji: https://www.ma-
lopolska.pl/narowery/trasyrowerowe/
velomalopolska

Kraków jako jedyne mia-
sto wojewódzkie nie ma 
własnego budynku dla 
Filharmonii. Koncerty 
odbywają się wśród hała-
su ulicy i to w zbyt małej 
sali. 
W 2009 roku wyszedłem 
z inicjatywą budowy 
Centrum Muzyki w Kra-
kowie. W 2012 roku sta-
nąłem na czele Komitetu 
Honorowego Budowy 
CMwK. W ostatnich la-
tach pozyskaliśmy od 
wojska 12 ha na Grze-
górzkach nad Wisłą. Znaj-
dą się na nich: sala kon-
certowa na 1400 widzów, 
sala kameralna, sala prób, 
studio nagrań, biblioteka 
muzyczna i 5-cio hektaro-
wy park. 

Bogdan Tosza, 
dyrektor Filharmonii Krakowskiej

Aktywności Kazimierza Barczyka 
sprawiły że budowa Centrum na-
biera realnych kształtów. Jestem 
przekonany, że najbliższe lata 
będą wreszcie spełnieniem ma-
rzeń krakowskich melomanów.

NOWY SZPITAL UNIWERSYTECKI 
W KRAKOWIE-PROKOCIMIU

WSZYSTKO 
ZA-GRA 
W CENTRUM 
MUZYKI 

SZPITAL  
W LICZBACH:
• 925 ŁÓŻEK

• 24 ŁÓŻKA W SZPITALNYM 
ODDZIAŁ RATUNKOWY

• 24 SALE OPERACYJNE

• 27 PORADNI 
SPECJALISTYCZNYCH

• 1265 MIEJSC 
PARKINGOWYCH

ROWEREM SZYBCIEJ
Studenci Politechniki Krakowskiej sprawdzili, czym najszybciej 
poruszać się między kampusami (z Bronowic i Czyżyn do 
kampusu przy ul. Warszawskiej): rowerem Wavelo, Traficarem 
czy tramwajem.

W kampusie pierwsi pojawili się rowerzyści (17 min z Bronowic, 
24 min z Czyżyn). Samochód to: 22 min z Bronowic i 25 min 
z Czyżyn. Tramwaj: 24 min z Bronowic i 25 min z Czyżyn

CZY WIESZ ŻE?

Rower to:
• sposób na zdrowie 

i  utrzymanie dobrej 
kondycji 

• oszczędność pieniędzy 
– na zakupie benzyny

• oszczędność czasu 
– do 6 km rowerem 
podróżujemy 
najszybciej od „drzwi do 
drzwi”

• zmniejszenie korków

• brak problemów 
z parkowaniem

• mniejszy hałas i smog

• dużo tańsza 
infrastruktura  

• wsparcie polskiego 
przemysłu rowerowego

SZANSA NA KOSMICZNE 
LECZENIE

CZY WIESZ ŻE?

Ponad 500 mln zł – tyle Samorząd Woje-
wództwa Małopolskiego przeznaczył na inwestycje w  ochronie 
zdrowia. Dzięki tym pieniądzom zostały m.in. przebudowane od-
działy kardiologii, reumatologii, chorób wewnętrznych i rehabili-
tacji Specjalistycznego Szpitala im. Józefa Dietla.  

Z BADAŃ WYNIKA, ŻE ROWER 
TO NAJSZYBSZY ŚRODEK 
TRANSPORTU NA DYSTANSIE  
DO 6 KILOMETRÓW.

PATRZĄC NA 
KOPENHAGĘ

Kazimierz BARCZYK: „Czy wiesz, że największy szpital  
z obecnie budowanych w Polsce i Europie powstaje w Krakowie?”

prof. Antoni Dziatkowiak, kardiochirurg
Wielkie dzięki Wszystkim, którzy przyczynili się do wybudowania 
Szpitala Uniwersyteckiego w  Krakowie – Prokocimiu. Podobnie jak 
w latach 90. poseł Kazimierz Barczyk dokonał dzieła budowy nowej 
Kliniki Kardiochirurgii Instytutu Kardiologii w Szpitalu im. Jana Pawła 
II, tak i tym razem dołożył skutecznych działań w budowę Szpitala dla 
UJ i prawobrzeżnego Krakowa. 

Kazimierz Barczyk i Rafał Majka podczas otwar-
cia Miasteczka Rowerowego w Czyżynach



Stowarzyszenie Gmin i Po-
wiatów Małopolski wspól-
nie z parafiami i organiza-
cjami polskimi na Białorusi, 
Ukrainie, Rosji i w Królew-
cu, co roku organizuje wa-
kacyjny wypoczynek dla 
grupy dzieci i ich opieku-
nów pod nazwą „Podarujmy 
lato dzieciom ze Wschodu”. 

Ci młodzi Polacy ze Wscho-
du, to dzieci z najuboższych 
polskich rodzin, które kul-
tywują polskie tradycje, 
polskie obyczaje i polski 
język. Bo też celem samej 
akcji jest wspieranie pol-
skiej tożsamości, rozwój 
polskiej tradycji i kultury, 
pogłębione nauczanie języ-
ka polskiego w miejscach, 
gdzie mieszkają Polacy na 
Kresach. 

W ramach pobytu w Ma-
łopolsce dzieci zwiedzają 
w Krakowie m.in. Kazi-
mierz, Wawel, Muzeum 
Narodowe, Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia i Sank-
tuarium św. Jana Pawła II. 

18
LAT TRADYCJI 
PIKNIKÓW

300
OSÓB GOŚCIMY  
CO ROKU

651
WYPRAWEK 
W OSTATNICH 
DWÓCH LATACH

Przy okazji odbywających 
się w Krakowie w 2016 
roku ŚWIATOWYCH DNI 
MŁODZIEŻY gościliśmy 
w naszym domu w Zagó-
rzanach 100 gości z Włoch, 
a nawet jednego z Zambii – 
mówi Kazimierz Barczyk. 

Część przyleciała 
samolotem, ale 
większość jecha-
ła z Mediolanu 
około 20 godzin. 
W domu na kari-
matach nocowało  
40 osób, pozosta-
li w zakupionych 
namiotach. Cała nasza ro-
dzina zaangażowała się, by 
wszyscy mieli co jeść, pić 
i gdzie spać, a także by bez-
piecznie i sprawnie dotarli na 
uroczystości. A przy okazji 
zobaczyli też Kraków. Spali-
śmy po trzy – cztery godziny. 
Rano przed 6-tą jechałem po 
świeży chleb, córka Asia, sy-
nowa Agnieszka i żona Anna 
działały w kuchni, syn To-
masz pilotował wszystkich 
by dotarli tam gdzie trzeba. 

Daliśmy radę tylko 
dlatego, że pomagała 
nam nasza czterolet-
nia wtedy wnuczka 
– Bibi . Wszyscy 
nasi goście wyjecha-
li z Polski z samymi 
pozytywnymi wspo-
mnieniami a i nam 
mimo całego tego 
wysiłku fizycznego 
dało to doświadczenie 
mnóstwo pozytywnej 
energii. 

Co najmniej od 18 lat nasza 
rodzina organizuje trady-
cyjne pikniki charytatywne 
w ogrodach naszego domu 
w Zagórzanach. Pikniki od-
bywają się latem, z okazji 
imienin mojej żony Anny. 
Nieodłączną tradycją co-
rocznych spotkań jest cha-
rytatywna zbiórka artykułów 
szkolnych (tornistry, bloki, 
piórniki, zeszyty itp.) dla 
potrzebujących dzieci z oko-
licznych szkół i ośrodków 
z Gdowa, Łapanowa, Nie-
gowici, Zręczyc, Pierzcho-
wa, Zalesian, Zagórzan oraz 
tradycyjnie Wychowankom 
Ośrodka Terapii Zajęciowej 
dla Osób Niepełnospraw-
nych w Łapanowie, Podola-
nach i Zagórzanach. 

Zaproszeni goście zamiast 
kwiatów dla gospodarzy 
przynoszą pomoce szkolne, 

które przekazywane są do 
szkół, a następnie w formie 
wyprawek trafiają do najbar-
dziej potrzebujących dzieci.
Na naszym tradycyjnym 
pikniku gromadzi się co 
roku około 300 gości z roż-
nych środowisk: rektorzy, 
artyści, naukowcy, korpus 
dyplomatyczny, ludzie kul-
tury, prawnicy, lekarze, 
duchowni, a także polity-
cy i samorządowcy, i całe 
rodziny z dziećmi z Kra-
kowa, Małopolski a także 
z zagranicy. Bywali u nas 
m.in. Anna Dymna, Prof. 
Antoni Dziatkowiak, Zofia 
Gołubiew, Prezydent Jacek 
Majchrowski, Bogusław 
Nowak, Piotr Skrzynec-
ki, Grzegorz Turnau, Ewa 
Wachowicz i wielu innych. 
Gościmy ich staropolskim 
jedzeniem przygotowywa-
nym przez moją żonę Anię, 

Z ZIEMI WŁOSKIEJ 
DO POLSKI
ŚWIATOWE 
DNI MŁODZIEŻY 

Podręczniki i książki darowane 
przez Krakowian w lipcu 2018

Zofia Gołubiew, 
b. Dyrektor Muzeum 
Narodowego w Krakowie
Jestem gościem pikników cha-
rytatywnych urządzanych przez 
Państwa Barczyków w Zagórza-
nach od dobrych kilkunastu lat. 
Akcja jest bardzo wartościowa 
i prowadzona z wielkim sercem 
i  sukcesem. To są nieprawdo-
podobne ilości pomocy szkol-
nych, przynoszonych przez lu-
dzi z bardzo różnych środowisk 
i  bardzo różnych opcji politycz-
nych, których integruje wspólny 
cel charytatywny. 

Dla nas bardzo ważna jest pomoc zorganizowa-
na przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Ma-
łopolski i Sejmik Małopolski, bo jest to wzmac-
nianie więzi z krajem, z Polską. Szczególnie dla 
młodych Polaków.
Szczególnie nam zależy, żeby jak najwięcej 
młodych ludzi uczyło się języka polskiego.
Jako prezes Związku Polaków na Białorusi 
dziękuję przewodniczącemu Kazimierzowi Bar-
czykowi za to że, przez tyle lat nas wspiera or-
ganizując kolonie edukacyjne dla dzieci, prze-
kazując podręczniki do nauki języka polskiego. 

PIKNIK 
CHARYTATYWNY

PODARUJMY LATO 
DZIECIOM  
ZE WSCHODU

córkę Asię z mężem Kon-
radem oraz syna Tomasza 
z żoną Agnieszką, a także 
domowymi nalewkami, 
które przygotowuję z owo-
ców z naszego ogrodu.

Tylko w ostatnich 2 latach to 
przekazaliśmy 651 wypra-

wek szkolnych dla dzieci. Ja 
i cała moja rodzina zgadza-
my się ze stwierdzeniem, że 
uśmiech na twarzy dziecka 
zastępuje najpiękniejszy 
kwiat, dlatego póki zdrowie 
pozwoli będziemy kontynu-
ować naszą wieloletnią cha-
rytatywną tradycję. 

Artykuły szkolne zebrane podczas pikniku.

W pamięci na pewno za-
padły im też wycieczki do 
Kalwarii Zebrzydowskiej, 
Wadowic i Wieliczki. Na de-
ser wypoczynek w Parku 
Wodnym i wizyta w kra-
kowskim zoo. 

Przy okazji ak-
cji, odbywa się też 
zbiórka książek 
z przeznaczeniem 

dla polskich bibliotek na 
Wschodzie. W roku 2018 
książki przekazane zostały 
bibliotekom na Ukrainie.  

W dziewiętnastu edycjach 
akcji „Podarujmy lato dzie-
ciom ze Wschodu” Polskę 
odwiedziło już niemal 2,5 
tys. dzieci z krajów Europy 
wschodniej.  

Andżelika 
Borys, 
Prezes Związku 
Polaków na Białorusi

Kazimierz BARCZYK
Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego
Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski

Więcej na stronie 
barczyk.pl

Sprawozdanie z kadencji radnego w Sejmiku WM Kazimierza Barczyka za lata 2014-2018, opłacone ze środków prywatnych.


