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Zachowajmy Starą Szkołę we Wrząsowicach!

Około roku 1905 Konstanty Wiszniewski ufundował szkołę powszechną służącą 
mieszkańcom  Wrząsowic.  W  jej  murach  pierwsze  nauki  pobierali  młodzi 
mieszkańcy naszej wsi, aż do powstania nowej szkoły podstawowej.
Po  ponad  pół  wieku  użytkowania  budynku  na  cele  edukacyjne,  decyzją 
ówczesnych  władz  Stara  Szkoła  została  przeznaczona  na  mieszkania 
komunalne.  Przez  długie  lata  budynek  popadał  w  ruinę.  Efektem  tego  jest 
obecny  stan  budynku  i  decyzja  o  jego  wyburzeniu  –  podyktowana,  przede 
wszystkim, względami ekonomicznymi.
Świadczą  o  tym  zarówno  ekspertyzy  zamówione  przez  Gminę,  jak  i  opinie 
specjalistów,  o  które  poprosiliśmy  jako  Stowarzyszenie.  Rozumiemy,  że 
ratowanie Szkoły to koszty, ale przede wszystkim to szansa dla Wrząsowic i całej 
Gminy.  Szansa  na  utworzenie  miejsca  unikatowego  –  ważnego  dla 
mieszkańców.
Dlatego przedstawiamy nasze pomysły, zarówno na wykorzystanie tego miejsca, 
jak i na wspólne działania dążące do poprawy stanu technicznego budynku.

Budynek Starej  Szkoły znajduje się przy ulicy Pileckiego 7, na działce nr 648 
i stanowi własność gminy Świątniki Górne.

Okazuje się,  że na dzień dzisiejszy jest  to najstarszy murowany budynek we 
Wrząsowicach. Zatem ma nieocenioną wartość historyczną i sentymentalną dla 
mieszkańców. Powstał, aby służyć mieszkańcom naszej wsi i warto, aby pozostał 
i pełnił funkcję centrum integracji mieszkańców.



Dlaczego?

Budynek Starej Szkoły ma duży potencjał. Składa się na niego wiele walorów, 
główne z nich to:

● funkcja Starej Szkoły - miejsce bliskie mieszkańcom Wrząsowic,
● lokalizacja - Szkoła ulokowana w centrum wsi,
● dostępność - ze względu na położenie i architekturę jest w pełni dostępna dla 

matek z dziećmi, seniorów i niepełnosprawnych,
● atrakcyjność  -  pod  względem  walorów  estetycznych,  architektonicznych

i  charakteru  miejsca  (układ  pomieszczeń,  stolarka,  więźba,  stropy,  studnia, 
obraz-kapliczka Matki Boskiej)

● uniwersalność - składa się z kilku pomieszczeń (możliwe jest prowadzenie kilku 
projektów w jednym czasie)

● gotowy budynek - do użytku przez cały rok, w każdą pogodę,
● nie ma możliwości  posadowienia nowego budynku na działce -  obecny układ

z budynkiem i dużą powierzchnią działki jest optymalny,
●  idealne miejsce integracji mieszkańców!

I co najważniejsze, przy pomocy takiego miejsca można młodemu pokoleniu 
Wrząsowiczan zaproponować odmienny od dotychczasowego sposób spędzania 
wolnego  czasu;  jako  wsparcie  dla  gminnych  projektów  przeciwdziałania 
alkoholizmowi.





Obecnie namiastką miejsca integracji mieszkańców jest Klub Młodzieżowy, który 
ma  jednak  wiele  ograniczeń  –  nie  spełnia  norm  wymaganych  europejskimi 
dyrektywami  i  prawem,  co  czyni  go  niedostępnym  dla  matek  z  dziećmi, 
niepełnosprawnych  i  osób  w  podeszłym  wieku.  Dodatkowo  budynek  Klubu 
Młodzieżowego  położony  jest  na  małej  działce,  współużytkowanej  przez 
przedszkole,  co  nie  pozwala  na  utworzenie  podjazdu,  parkingu  i  windy  dla 
niepełnosprawnych, bez rezygnacji z przestrzeni niezbędnej dla przedszkola – 
placu zabaw dla dzieci. Układ pomieszczeń Klubu nie pozwala też na równoległe 
prowadzenie  kilku  wydarzeń,  ma  tylko  jedno  pomieszczenie.  Na  część  zajęć 
o charakterze kulturalnym mieszkańcy zmuszeni są dojeżdżać do Świątnik lub do 
Krakowa. Jest to bardzo uciążliwe i nie dla każdego wykonalne.
Klub jest  zatem dobrym miejscem spotkań dla  młodzieży,  co było  i  jest  jego 
podstawową funkcją, którą w pełni realizuje.
Natomiast budynek Starej Szkoły ma potencjał, aby spełnić wszystkie wskazane 
potrzeby mieszkańców. Jest on wartością kulturową składającą się na tożsamość 
Wrząsowic i gminy Świątniki Górne, a będąc jej własnością może zostać ocalony.
Jeśli budynek ten zostanie wyburzony, nie będzie możliwości jego odtworzenia.
A jest to ostatni i jedyny taki budynek na terenie Gminy. Dlatego uważamy, 
że przesłanki ekonomiczne nie powinny powodować konieczności jego rozbiórki.
Świątniki  Górne  posiadają  piękną  Szkołę  Ślusarską,  która  jest  dumą 
mieszkańców i  elementem wokół  którego  tworzy  się  centrum życia  miasta  – 
stanowi symbol tożsamości miejsca.
Tymczasem  Wrząsowice,  z  powodu  rozproszenia,  nie  posiadają  wyraźnego 
centrum. Nasza miejscowość nie ma lokalnego, publicznego miejsca, które jest 
symbolem  tożsamości  i  dumą  mieszkańców.  Wrząsowice  potrzebują  miejsca 



integracji, wymiany myśli i spotkań. Stara Szkoła może spełniać tę funkcję. Może 
być  celem  działalności  społecznej,  miejscem  realizacji  wspólnym  projektów 
Wrząsowiczan. A to przecież buduje obywatelskie postawy, które są dzisiaj tak 
cenne i o które tak zabiega nasza Gmina.
Budynek  Starej  Szkoły  jest  na  tyle  duży,  że może służyć  wielu  celom.  Nasz 
pomysł, to wykorzystanie go jako budynku wielofunkcyjnego.
Zasadniczym jego podziałem będzie rozdział na część ogólnodostępną i część 
komercyjną.  Przy  czym  pod  pojęciem:  część  komercyjna  rozumiemy 
wykorzystanie jej  dla celów mieszkańców, a jej  komercyjność oznacza jedynie 
możliwość osiągania dochodów pozwalających na utrzymanie całego budynku. 

Oto przykłady funkcji budynku Starej Szkoły:

1. Miejsce spotkań i kontaktów sąsiedzkich:
- kawiarenka
- sąsiedzka biblioteka
- kącik zabaw dla dzieci

oraz  połączone  z  promowaniem  miejscowych  artystów  amatorów  i  osób 
o ciekawych zainteresowaniach:

- gablota muzealna
- wystawy miejscowych twórców
- prezentacje hobbystyczne

2. Pracownia artystyczna:
- warsztaty dla mieszkańców: malarskie, rzeźbiarskie, muzyczne,
- pokazy ginących zawodów: wikliniarstwo, garncarstwo, przędzenie wełny,
- zajęcia praktyczne,

3.  Współpraca  ze  stowarzyszeniami  (np.  Wiosna,  Szlachetna  Paczka, 
U Siemachy) i Konwentem Bonifratrów:

- centrum wolontariatu dla dzieci i młodzieży
- pomoc dzieciom w nauce
- centrum edukacji ekologicznej (w ramach konkursów gminnych)

4. Gabinet rehabilitacji blisko potrzebujących:
- masaże
- lampy
- zajęcia plenerowe, zgodnie z pomysłem Rady Sołeckiej

5. Sklepik z produktami lokalnymi i ofertą Bonifratrów
- wymiana produktów wykonanych przez mieszkańców



- sprzedaż produktów bonifraterskich - list intencyjny
- pchli targ

6.  Udostępnianie  pomieszczeń  mieszkańcom  za  symboliczną  opłatę  (koszt 
mediów) na organizację spotkań prywatnych. Dodatkowym atutem jest działka 
i sprzęt, którym już dysponuje Stowarzyszenie (ogólnodostępne ławki, grill).
7.  Możliwość  organizowania  okolicznościowych  mszy i  nabożeństw –  funkcja 
kaplicy.

Kilka  z  opisanych  pomysłów  (kawiarenka,  sklepik,  sala)  pozwolą  na  bieżące  
utrzymanie tego budynku.
Można realizować wizje czegoś nowego nie niszcząc tego na czym wyrosła  
nasza tradycja i kultura.
Rozumiemy decyzję Rady o wyburzeniu, ponieważ koszty remontu są wysokie. 
Jednak wykonanie go przez grupę ludzi zaangażowanych w to przedsięwzięcie 
może  znacząco  obniżyć  te  kwoty.  Dodatkowo  proponujemy  przeprowadzenie 
prac  etapami  ze  wsparciem mieszkańców,  co pozwoli  na  wierne  odtworzenie 
budynku z zachowaniem jego walorów architektonicznych.



przykładowy układ pomieszczeń Starej Szkoły:



propozycja zagospodarowania działki wokół Starej Szkoły:



W jaki sposób ocalimy Starą Szkołę?

Zakładając  przychylność  Rady  Miejskiej  dla  pomysłu  ratowania  Starej  Szkoły 
przedstawiamy kilka propozycji na jej odnowę. Rozumiemy, że obecna sytuacja 
ekonomiczna nie daje możliwości na przekazanie środków samorządowych na 
ten cel, a co najmniej ogranicza taką możliwość.
W związku z tym proponujemy wspólne podjęcie wyzwania, jakim jest remont 
Starej  Szkoły  i  zaadaptowanie  jej  dla  celów wykazanych  powyżej.  Wszystkie 
propozycje  opierają  się  na  założeniu  zmiany  uchwały  o  wyburzeniu  budynku 
i przekazaniu środków na jej zabezpieczenie przed nadchodzącą zimą. Zgodnie 
z  ustaleniami  ekspertyzy  i  naszymi  analizami,  środki  przeznaczone  na 
wyburzenie,  będą  wystarczające  na  doraźne  zabezpieczenie  budynku.  Taka 
opcja  da  Nam  (Gminie  i  mieszkańcom)  możliwość  wypracowania  i  przyjęcia 
jednego ze sposobów dalszego finansowania budynku:
1. Realizowania remontu i adaptacji przez Gminę.
2.  Przekazanie  budynku  w  dzierżawę  Stowarzyszeniu,  z  założeniem  jego 
remontu i użytkowania.
3. Przekazanie budynku w dzierżawę firmie komercyjnej.

Stowarzyszenie jest gotowe podjąć takie wyzwanie i przejąć na siebie obowiązek 
remontu  i  utrzymania  budynku,  co  pozwala  na  realizację  remontu  etapami, 
w oparciu o zasoby własne i środki zewnętrzne. Gwarantuje to zaangażowanie 
mieszkańców  w  przywrócenie  budynku  do  użytkowania  oraz  silną  integrację 
w oparciu o realizację wspólnego celu.



Przykłady.

Poniżej przedstawiamy kilka przykładów analogicznych realizacji. Można czerpać 
z nich wzorce.

1. Stara Szkoła w Jarocinie (wieś w województwie podkarpackim).
Budynek, podobnie jak nasza Stara Szkoła, od wielu lat był nieużywaną ruiną. 
Przy wsparciu środków unijnych wykonano jego remont i adaptację na Centrum 
Edukacji Ekologicznej.

budynek przed remontem

budynek po remoncie

Zrealizowane  prace  w  znacznym  stopniu  finansowane  były  z  programów 
unijnych, pozostała część z budżetu gminy. W ten sposób mieszkańcy mają do 



dyspozycji  budynek  wielofunkcyjny,  z  możliwością  organizacji  prywatnych 
przedsięwzięć mieszkańców.

2. Klub w Soboniowicach.
Budynek w zbliżonym wieku i wielkości do wrząsowickiego. Remont generalny 
wykonuje miasto Kraków za kwotę niewiele ponad 200 000 złotych.
Również, za niewielkie pieniądze remontowany jest Klub we Wróblowicach.

budynek Klubu



3. Stary Młyn w Zabierzowie.
Budynek  przejęty  przez  prywatnych  właścicieli  jest  remontowany  w  czynie 
społecznym i służy mieszkańcom.



Stara Szkoła może też wyglądać atrakcyjnie.

Zarząd Stowarzyszenia ZŚDW


