
AKTUALIZACJA (16. 10. – Ewa Lipska i Wiesław Ibek debiutują … a 

brzask jasny i rześki w Nowej Hucie) 

Trochę literacko dzisiaj! Na wiosnę 1962 wielki konkurs literacki 

Głosu Nowej Huty! Wśród laureatów: Ewa Lipska i Wiesław Ibek z IV LO w Nowej Hucie 

(obecnie XII). 

Wiesław Ibek – czy to 

ta sama osoba, o 

której pisano w 2008: 

„Filantrop Krakowa 

2008.  

Na początku tego tygodnia 
Wiesław Ibek odebrał z rąk 
Przewodniczącej Rady  
M. Krakowa Małgorzaty 
Radwan-Ballady i 
Prezydenta M. Krakowa 
Jacka Mąjchrowskiego 
honorowy tytuł Filantropa 
Krakowa Anno Domini 2008. 
Jest to znakomity pretekst 
do przybliżenia sylwetki 
tego od 57 lat 
nowohucianina.  
Prezydent M Krakowa Jacek 
Majchrowski przekazuje 
Wiesławowi Ibek berto  
Królowej Jadwigi 
symbolizujące tytuł 
Filantropa Krakowa Anno 
Domini 2008.  
Mieszka w Nowej Hucie od 
1952 roku, do której 
przyjechał jako ośmiolatek   
razem z rodzicami i zamieszkał w os. Willowym. Pochodzi z wielodzietnej rodziny, gdzie się „nie przelewało". 
Ojciec pracował jako tokarz na walcowni, mama wychowywała dzieci. Ukończył SP 65 w os. Stalowym i 
kontynuował naukę w XI LO w os. Teatralnym. Po zdaniu matury, aby pomóc rodzinie podjął pracę w   
hucie w kolumnie sanitarnej. Po dwóch latach podjął studia na Politechnice  Krakowskiej uzyskując tytuł inżyniera 
mechanika ze specjalnością samochodową. W trakcie studiów pracował jako nauczyciel matematyki i fizyki w 
Technikum  Mechanicznym w os. Szkolnym i Liceum , które wówczas mieściło się w os. .Kalinowym. Od ponad 20 
lat prowadzi działalność charytatywną, początkowo razem z Mieczysławem Święcickim w Fundacji „Ars Longa", a 
potem został Prezydentem  założonej przez siebie Fundacji „Prometusz - Pro Publico Bono". 'Fundacja ma swoją  



siedzibę w Nowej Hucie. Wiesław Ibek jest człowiekiem skromnym, 
chcąc  spłacić dług wdzięczności za pomoc, jaką uzyskiwał w młodości, 
podjął dzieło, pomocy innym. Od lat organizuje Wielkie Bale 

Integracyjne w hali Wisły i Dzień 
Dziecka w Rynku Głównym. Pomoc 
Fundacji sięga nawet Bieszczad, 
gdzie w czasie  wakacji są 
rganizowane festyny dla dzieci, 
które nie mają możliwości 
wyjazdu na wakacje. Przy 
organizacji tych imprez 
współpracuje z „Czerwonymi 
Beretami" i placówkami 
oświatowymi, skąd pozyskuje 
młodych wolontariuszy. W 
rewanżu pomaga rodzinom 
kombatantów i sierotom z rodzin 
wojskowych. Współpracuje z 
ośrodkami specjalnymi i DPS-ami 
oraz Towarzystwem Przyjaciół 
Dzieci. Pomoc fundacji jest też 
kierowana do indywidualnych i 
wielodzietnych rodzin. Fundacja 
dzięki swojej wiarygodności 
pozyskuje fundusze od wielu 
sponsorów. Dzięki temu, co roku 
na tysiącach buzi dzieci gości 
radość i uśmiech. Wiesław Ibek 
posiada wiele odznaczeń i 
wyróżnień, ale najbardziej sobie 
ceni Order Kawalera Uśmiechu i 
właśnie otrzymany tytuł 

Filantropa Krakowa. (Dziennik Polski 2008 
r.) 
 

Podobne osoby - to chyba ten sam! 

Nowa Huta ma pięknych ludzi! 

 

 

Głos Nowej Huty 1962, nr 7, s. 5 

 



 

I trochę muzycznie – trzeba przywrócić do życia 

nowohuckie bale i tyle. 

Głos Nowej Huty 1962, nr 7, s. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Głos Nowej Huty 1962, nr 4, s. 7 

Siostry Do-Re-Mi kiedyś były popularne w Polsce. 

Ktoś był na ich koncertach w Nowej Hucie?  

To pierwszy powojenny żeński tercet wokalny – 

założony w Krakowie w 1945 r. Anna i Janina 

Wrońskie (ciekawe czy mają coś wspólnego z Agą 

Wrońską, solistką związaną z Lochem Camelot?). 

Razem z siostrami śpiewały też Irena Kusiak, Nina 

Kołpacz i Zofia Kowalik. To one wylansowały takie 

przeboje jak: Warszawa, ja i ty, oraz Jest taki 

jeden skarb (Harald- Starski, Jurandot) z filmu 

„Skarb”.  

 



Będę umieszczać tutaj też piosenki o 

Nowej Hucie – zupełnie nieznane. Dzisiaj 

– Dziewczyna z Nowej Huty Tadeusza 

Śliwiaka i Leona Rzewuskiego (tego od 

sióstr Do-re-mi (kierownik muzyczny) i 

od Walczyka Warszawy!). 

Proszę nie mylić tej dziewczyny z 

dziewczyną z obrazu ostatnio 

spopularyzowanego przez Pana Tomasza 

Urynowicza! Ta dziewczyna z piosenki jest 

inna. 

W 1955 r. napisał, wspólnie z Witoldem 

Zechenterem, piosenkę pt. Tramwajem 

do Nowej Huty. Szukam jej – może ktoś 

ma? Leon Rzewuski prowadził też sklep 

muzyczny w Krakowie (ciekawe, który?), 

ale – jak to w PRL-u bywało – stracił 

pracę, bo posądzono go o sprzedanie 

akordeonu za dolary! Ależ to się zdaje 

egzotyka teraz – a kiedyś to poważna 

sprawa była. 

Głos Nowej Huty 1962, nr 24, s. 8 

Konkludując: tuzy polskiej muzyki rozrywkowej pisały piosenki o Nowej Hucie, a do tej 

„nieszczęsnej” Huty przykleiła się tylko jedna, jedyna – O Nowej to Hucie piosenka! Dlaczego? 

Może mają Państwo jakieś swoje 

uzasadnienia, bo ja myślę i myślę i nie 

wiem, dlaczego! 

A dzisiaj o 16 w Sali klubowej na os. 

Górali 5 – wspomnienia, wspomnienia, 

Smarkule/Ad li bitum. Zapraszam! 

Pozdrawiam, Krystyna Downar 


