
 

 

Protokół  z posiedzenia 

 

KAPITUŁY NAGRODY W DZIEDZINIE KULTURY DZIELNICY XI 

ZA ROK 2014 

 

 

  Posiedzenie Kapituły odbyło się w Młodzieżowym Domu Kultury  

im. K. I . Gałczyńskiego ul. Beskidzka 30 w dniu  14 maja 2015 

 

Obecni: 

1.Krzysztof Stanek  -  Przewodniczący Komisji Kultury Rady Dzielnicy XI 

2.Jarosław Kajdański  -       Członek Zarządu Rady Dzielnicy XI 

3.Dominik Homa   -  Przewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji Rady 

                                             Dzielnicy XI 

4.Marzena Pilch-Skurowska -      Przewodnicząca Komisja Edukacji Rady Dzielnicy XI 

5.Adam Łach   - Dom Kultury Spółdzielni „Kurdwanów Nowy” 

6.Teresa Grzybowska  - Młodzieżowy Dom Kultury  im .K .I. Gałczyńskiego 

 

  Pani Teresa Grzybowska powitała zebranych członków Kapituły i jako gospodarz 

i organizator Nagrody w Dziedzinie Kultury poprowadziła zebranie Kapituły ( lista obecności 

w załączeniu).  

 

       Pani T. Grzybowska przedstawiła zebranym nominacje w Kategorii 

TWÓRCA. 

 

W tej kategorii złożono 4  wnioski : 

1. Diakonia Muzyczna Oazy Nowego Życia „Cedron” przy Parafii Matki Bożej Różańcowej 

    ( wniosek złożony przez  dr  Marka  Mariusza Tytko) 

2.Anna Uchwat (wniosek złożony przez pp. A. Sośnicką i S. Majkowską) 

3.Danuta Perier – Berska (wniosek złożony przez J. Ćmiel- Filia nr 9 Biblioteki) 

4.Zespół LEVI (wniosek złożony przez M. Szelęgiewicza – kierownika Klubu Osiedlowego  

Wola Duchacka ) 

 

W dalszej części posiedzenia  zebrania Kapituła ustaliła sposób głosowania –  każdy  

z członków Kapituły ma do dyspozycji po 10 punktów w każdej kategorii , którymi może 

dysponować w dowolny sposób.  

Przegłosowano ocenę wniosków  poprzez przydzielenie punktów w sposób jawny . 

  

Teresa Grzybowska prowadząca   zebranie przedstawiła  uzasadnienia do złożonych 

wniosków . 

 

 

 

 



 

 

OSOBOWOŚĆ ROKU – TWÓRCA 

 

1.Diakonia Muzyczna prowadzi działalność artystyczną w Dzielnicy XI od 1983 roku. 

  Aktywnie rozwija muzyczne zainteresowania dzieci i młodzieży, pogłębia ich własną 

  wrażliwość estetyczną. Diakonia działa przy parafii Matki Bożej Różańcowej. 

  Uświetnia niedzielne Msze Święte dla młodzieży, daje  coroczne koncerty  na dzień Matki 

  i Ojca, przed Pasterką itp. 

 

2.Anna Uchwat uprawia rękodzieło (frywolitka, szydełkowanie, robienie na drutach) 

  

         Od  lat ok.10. tworzy rękodzieło z nitki bawełnianej i włóczek.  

         Spod jej palców wychodzą rękodzieła za pomocą czółenka, szydełka, drutów i igły.  

         Tworzy rzeczy od użytkowych – jak obrusy, firanki, poprzez odzieżowe – szale, 

         czapki, swetry, sukienki, po prawdziwe arcydzieła – bombki choinkowe, jajka 

         wielkanocne, kartki ozdobne, biżuterię i inne precjoza. Duża część jej prac jest rozdawana, 

         ale można je także zobaczyć na zdjęciach umieszczonych na blogu o   nazwie  

         edoipi,blogspot.com. 

         Niejednokrotnie brała udział w wystawach okolicznościowych  przedstawiając swoje 

         dzieła. 

         Od 3 lat aktywnie współpracuje ze szkołą podstawową z Osiedla Kurdwanów,  

          gdzie organizuje zajęcia dla dzieci z szydełkowania i  tworzenia z koralików różnych 

          rzeczy.   

 

3. Danuta Perier- Berska poetka, malarka. 

    Współpracuje z Filią Podgórskiej Biblioteki nr 9, prowadzi spotkania z dziećmi  

     i młodzieżą oraz starszymi czytelnikami. Spotkania z czytelnikami to głównie inicjatywa  

    poetki, która przedstawia swoje piękne wiersze. Maluje i wystawia ikony. Aktywnie 

    uczestniczyła w obchodach 645 i 650 lecia Woli  Duchackiej.  

    Pani D. Perier – Berska 2 krotnie była w poprzednich latach nominowana do tej nagrody. 

    Jest autorką   dziewięciu  tomików  poezji. 

 

 

4.Zespół LEVI – uprawia muzykę bluesową, soul. 

To grupa młodych utalentowanych muzyków, którzy poznali się poprzez portale internetowe, 

wspólną współpracę rozpoczęli w 2013 roku, od razu odnosząc sukcesy. Byli zaproszeni na 

Festiwal do Budapesztu. Występowali  na wielu koncertach w Krakowie między innymi  

w Klubie na Woli Duchackiej, na Festynie „Stara Wola nie rdzewieje” i innych. 

 

Po przedstawieniu nominacji zebrani w sposób jawny oddali głosy: 

 

W wyniku głosowania  

 

NAGRODĘ W KATEGORII TWÓRCA za 2014 rok otrzymuje: 

DANUTA PERIER - BERSKA 

 



 

 

 

W dalszej części zebrania T. Grzybowska przedstawiła nominacje w kategorii 

ANIMATOR 

 

W tej kategorii wpłynęły 2 wnioski : 

 

1. Anna Uchwat (wniosek złożony przez pp. A.Sośnicką i S. Majkowską) 

2.Agnieszka Mędrek (wniosek złożony przez J.Kajdańskiego) 

   Prowadząca zebranie   przedstawiła uzasadnienia do włożonych wniosków. 

 

1.Anna Uchwat - prowadzenie i reprezentowanie Stowarzyszenia „Koło technik trochę 

zapomnianych” na terenie osiedla Kurdwanów od 2012 roku, czyli przez okres 3 lat. 

      W czasie działania Stowarzyszenia Pani Uchwat organizuje aktywnie spotkania propagujące  

      stare rękodzieło, czyli frywolitkę, szydełkowanie i robienie na drutach. Zaprasza też na te 

      spotkania różnych twórców artystycznych. Zorganizowała i prowadzi zajęcia twórcze  

      w szkole podstawowej na terenie osiedla Kurdwanów pod nazwą „KÓŁKO TECHNIK 

      TROCHĘ ZAPOMNIANYCH”. Swoją wiedzą i umiejętnościami od lat wspiera pracę 

      Młodzieżowego Domu Kultury  im. K.I.Gałczyńskiego. 

  2.Agnieszka Mędrek – znana z działalności kulturalnej i społecznej  na rzecz Parku Rzecznego 

     Drwinka. Absolwentka Zespołu Szkół Rolniczych w Czernichowie i Papieskiej Akademii 

     Teologicznej. Jest utalentowanym rękodzielnikiem - prowadzi zajęcia dla mieszkańców  

     os. Piaski Nowe. Jest założycielką strony społecznościowej Piaski Nowe Kreatywne ,a także 

     strony ds. opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Z pasją fotografuje zwierzęta – efektem tego 

     był wernisaż wystawy fotograficznej „I kudłate i skrzydlate” w MDK. 

  

    Członkowie Kapituły w sposób jawny oddali głosy na nominowanych. 

 

   W wyniku głosowania  

 

 NAGRODĘ W KATEGORII ANIMATOR za 2014 rok otrzymuje 

 

 AGNIESZKA MĘDREK 

 

 

 

W dalszej części posiedzenia T. Grzybowska przedstawiła nominacje w kategorii 

 

 NAJCIEKAWSZE WYDARZENIE ARTYSTYCZNE DZIELNICY XI 

 

W tej kategorii wpłynął 1 wniosek 

 

1.  Obchody 650 – lecia Woli Duchackiej(wniosek złożony przez B. Koczwara) 

 

Przedstawiono uzasadnienie do złożonej  nominacji. 



 

Organizatorem obchodów były następujące instytucje: OKK Wola Duchacka, Stowarzyszenie 

Przyjaciół Woli Duchackiej ,Młodzieżowy Dom Kultury. Wszystkie imprezy związane  

z obchodami były realizowane w Dzielnicy XI – Wola Duchacka. Był to cykl imprez 

upamiętniających  lokację Woli Duchackiej 650 lat temu. Obchody  miały charakter 

całościowego , całorocznego programu obejmującego szereg znaczących imprez , nad którymi 

Patronat objęli Prezydent Miasta Krakowa i Przewodniczący Rady Miasta.Do 

najważniejszych punktów należy zaliczyć inaugurację obchodów Mszą Świętą jak również 

uroczystą Sesję RMK z odczytaniem Aktu Lokacyjnego. Finałem Obchodów było posadzenie 

Drzewa Memoriałowego w Parku Duchackim. 

 

    Członkowie Kapituły w liczbie 5 osób przyznało nagrodę za 2014 temu Wydarzeniu 

     

 

 

Następnie przedstawiono 2 nominacje do Nagród Specjalnych . 

 

1. W uznaniu szczególnych zasług kulturotwórczych dla Dzielnicy XI dla Zygmunta 

   Adamkiewicza (wniosek  złożony przez Pana J. Kajdańskiego) 

2.Z okazji Jubileuszu 25 – lecia dla Teatru NIKOLI (wniosek złożony przez Pana  

    J. Kajdańskiego). 

 

Na wniosek p. Jarosława Kajdańskiego członkowie Kapituły głosowali  nad zasadnością 

nominacji .  

 

Członkowie Kapituły jednogłośnie przegłosowali zasadność  Nagrody Specjalnej dla 

nominowanych. 

 

Uzasadnienie dla nominacji przedstawiła T. Grzybowska. 

 

1. Zygmunt Adamkiewicz – znany poeta , muzyk , animator kultury. Założyciel grupy 

poetycko – literackiej „Złoty Klon”- zrzeszającej poetów Kurdwanowa i całej dzielnicy. 

Opiekuje się niepełnosprawnymi młodymi poetami, pomagając wydawać tomiki wierszy 

niejednokrotnie „wyjmuje ich wiersze z szuflady”. Kulturotwórczy dorobek artystyczny  

i animatorski Nominowanego ,wpisuje się w historię Dzielnicy XI Podgórze Duchackie - 

stanowi wzór do naśladowania. 

 

Dyskutowano czy nagroda dla p. Z. Adamkiewicza winna być przyznana z okazji Jubileuszu  

(30 –lecia pracy twórczej, 70 urodziny). 

 

Zdecydowano , że  

 

Dla pana Zygmunta Adamkiewicza zostaje  przyznana  

 

Nagroda Specjalna w uznaniu szczególnych zasług kulturotwórczych dla Dzielnicy XI. 

 



 

2.Teatr  NIKOLI – obchodzi jubileusz 25 – lecia działalności . 

  Od 25 lat Teatr związany jest z Dzielnicą XI. Ma siedzibę w szkole przy ulicy 

  Czarnogórskiej na Woli Duchackiej. Aktywnie współpracuje  z OKK ”Piaskownica” poprzez 

       prowadzenie warsztatów teatralnych .Twórcy Teatru reprezentują światowy poziom 

       artystyczny zdobywając nagrody na krajowych i międzynarodowych festiwalach. Ich 

       działalność w środowisku lokalnym stanowi podstawę edukacji kulturalnej na wysokim 

       poziomie już paru pokoleń. 

 

Dla Teatru Nikoli : 

NAGRODA SPECJALNA  

 

                    Z OKAZJI 25 – LECIA DZIAŁALNOŚCI  

 

członkowie Kapituły przegłosowali jednogłośnie. 

 

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 

 

 

 

 

Podpisy Członków Kapituły 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


