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Stoisko Dzielnicy IX odwiedzali liczni mieszkańcy Krakowa, 
radni Miasta, wśród nich Przewodniczący Rady M. Krakowa, Pan 
Bogusław Kośmider, radna Miasta, Pani Marta Patena, a także 
radni naszej dzielnicy.

Wszystkim, którzy przyczynili się do interesującej prezentacji, 
dziękujemy i zapraszamy za rok.         RG

R e d a k c j a : Anna Sulencka 
O d p o w i e d z i a l n y  z a  w y d a n i e  i n fo r m a c j i : Krzysztof Mucha
A d re s  re d a k c j i :  ul. Żywiecka 13, 30-418 Kraków, tel./fax 012 268 16 14, 

tel. 012 268 18 00, e-mail: dzielnica9@um.krakow.pl
H e r b  d z i e l n i c y  i  r y s u n e k  n a  s .  1 : Adam Pochopień
Pro j e k t  g r a f i c z n y  i  s ł a d :  Anna Sulencka
D r u k :  Wydawnictwo-Drukarnia Ekodruk s.c., ul. Powstańców Wielkpolskich 3,

30-553 Kraków 
N a k ł a d : 2000 egzemplarzy

Osoby zainteresowane współpracą zapraszamy do nawiązania kontaktu 
z redakcją. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i korekty artykułów 
oraz nadawania im własnych tytułów.

Z PRAC RADY DZIELNICY IX

Sekretariat Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki 
(ul. Żywiecka 13) czynny jest od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00-12.00, w dniu sesji w godz. 14.00-17.00.
DYŻURY CZŁONKÓW ZARZĄDU RADY DZIELNICY IX 
w siedzibie przy ul. Żywieckiej 13:

Przewodniczący Krzysztof Mucha: 
piątek w godz. 12.00-14.00
Z-ca Przewodniczącego Jan S. Pietras: 
czwartek w godz. 17.00-18.00
Członek Zarządu Renata Grotowska: 
środa w godz. 14.00-15.00

Sprawozdanie z sesji 
Na sesji w dniu 13 czerwca 2011 r. Rada Dzielnicy IX uchwa-

liła korektę listy rankingowej zadań powierzonych na 2011 rok 
w zakresie budowy i modernizacji ulic wraz z oświetleniem, re-
montów dróg i chodników wraz z oświetleniem oraz ogródków 
jordanowskich, zieleńców i skwerów.

Rada pozytywnie zaopiniowała ustanowienie prawa trwa-
łego zarządu na nieruchomościach oznaczonych jako działki nr 
60/1 o pow. 0,3212 ha, nr 33/2 o pow. 0,0366 ha i nr 35 o pow. 

0,0466 ha (wszystkie położone w obrębie 44 jednostka ewidencyj-
na Podgórze) dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
Nr 6 im. Jana Pawła II z siedzibą przy ul. Niecałej 8.

Ponadto Rada zaakceptowała zmiany w planie pracy Komisji 
Informacji Rady Dzielnicy IX na rok 2011. Plan zawiera nastę-
pujące zadania: współpraca w opracowywaniu informacji do ga-
zety Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki, współpraca w opra-
cowywaniu informacji na stronę internetową, udział w komisjach 
odbiorowych dotyczących zadań realizowanych przez Dzielnicę, 
opiniowanie zagadnień związanych z gazetką Rady Dzielnicy IX 
oraz stroną internetową Rady Dzielnicy IX, współpraca w zakre-
sie informacji z komisjami Rady Dzielnicy IX.                         AS

Dwadzieścia lat minęło... 
czyli kilka słów o  „Dniu 
Otwartym Magistratu”
Jak rokrocznie w czerwcu przed mieszkańcami Krakowa 
otwarto drzwi Magistratu. W tym roku, 5 czerwca było to 

„otwarcie” szczególne, ponieważ w samorządowym Krako-
wie obchodzono uroczyście Jubileusz powstania dzielnic. 

Przygotowany został bogaty, wielotorowy program obchodu 
Jubileuszu, o czym informowały media, w którym znalazło się 
miejsce na sport i liczne wydarzenia kulturalne.

W budynku Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich 
Świętych swoje osiągnięcia zaprezentowało osiemnaście dzielnic.

W halu na pierwszym piętrze znalazła miejsce wystawa foto-
graficzna „Dzielnice wczoraj i dzisiaj”.

Dzielnica IX Łagiewniki – Borek Fałęcki przedstawiła swoją 
bogatą historię mieszczącą się na 22 fotografiach, opracowanych 
do prezentacji przez Zarząd Dzielnicy.

W salach J. Lea i Kupieckiej rozlokowane zostały stoiska po-
szczególnych dzielnic, które miały w tym roku możliwość zapre-
zentowania osiągnięć klubów sportowych. Tematem przygotowa-
nych wystaw był sport w retrospektywie. W tej dziedzinie także 
mieliśmy wiele do powiedzenia. Korzystając z bogactwa archi-
wów Łagiewnickiego Towarzystwa Kulturalnego, pomocy Prezesa 
Wojciecha Florczyka (KS Borek) i Jana Iżewskiego (KS Arma-
tura, dawniej KS Łagiewianka) Renata Grotowska przygotowała 
wystawę fotografii, przybliżającą historię obydwu klubów. Obok 
fotografii znalazły miejsce klubowe trofea i liczne pamiątki.

Szczególne zainteresowanie zwiedzających wzbudzały dwie 
dużych formatów plansze, przedstawiające historyczne zdjęcia 
fabryki „Solvay”, wypożyczone dzięki uprzejmości Galerii Han-
dlowej „Solvay Park” w Krakowie. W tym miejscu podziękowania 
należy skierować także pod adresem placówek oświatowych, które 
wypożyczyły na wystawę kroniki szkolne i księgi pamiątkowe. Za-
rząd Rady Dzielnicy IX dziękuje zatem Gimnazjum Nr 24, SOSW 
Nr 6 oraz Przedszkolu Nr 95.

Stoisko Rady Dzielnicy IX w Dniu Otwartym Magistratu. Na stole pamiątki i trofea KS Borek 
oraz KS Armatura. W tle historyczne obrazy z terenu fabryki sody w Borku Fałęckim.

Przedstawiciele Rady Dzielnicy IX oraz radny M. Krakowa Bogusław Kośmider (drugi 
od lewej) na dyżurze w Dniu Otwartym Magistratu. Od lewej: Anna Świerta, Renata 
Grotowska, Przewodniczący Rady Dzielnicy IX Krzysztof Mucha i Jan S. Pietras.
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w tenisa. „Korty tenisowe są w szkole i gram trzy razy w tygodniu, 
chociaż Pan Gędłek, nauczyciel wychowania fizycznego namawia 
mnie, bym grał w piłkę nożną w KS Borek”– dodaje.

Karol, włączając się do rozmowy mówi, że gra w trampkarzach 
KS Wisła i jest bardzo zadowolony. Bez problemu łączy treningi 
z nauką. Uczy się dodatkowo języka angielskiego i myśli o tym, 
by w przyszłości zostać weterynarzem. Żywo interesują go proble-
my zwierząt domowych, widzi konieczność organizowania opieki 
nad nimi. Rozmawiamy o funkcjonowaniu schroniska dla zwie-
rząt w Krakowie.

Aleksy nie sięga tak daleko w przyszłość. Właśnie zdał dobrze 
egzamin kompetencyjny i może rozpocząć naukę w jednym z naj-
lepszych gimnazjów w Krakowie. Fakt ten napawa go prawdziwą 
radością.

Trzecim bohaterem rozmowy miesiąca jest Sebastian Ziaja, 
uczeń 3 klasy SOSW Nr 6, który zaprezentował swój talent ak-
torski w przedstawieniu „Tygrysek szuka swojej rodziny” w czasie 
Pikniku Rodzinnego, zorganizowanego na terenie Ośrodka na 
Niecałej. W rozmowie potwierdza, że lubi bawić się w teatr, lubi 
tańczyć i dlatego uczestniczy w lekcjach tańca towarzyskiego, ale 
marzy o tym, by zostać piłkarzem. „No, może także górnikiem, 
jak tato” – dodaje. „W piłkę gram na szkolnym boisku, zresztą 
miejsce nie jest ważne, byle była bramka”– mówi.

Sebastian, o którym mówię „Kubuś Puchatek”, bo w takim 
kostiumie wystąpił, gdy go poznałam, jest osobą bardzo mobilną 
i pełną pomysłów. Interesuje go j. polski, matematyka, uczestniczy 
w licznych konkursach. Lubi gotować i pływać... i z radością myśli 
o zbliżających się wakacjach, z którymi wiąże różne plany.

Na zakończenie rozmowy dodaje: „Z życia jestem zadowolony”. 
Wszystkim moim rozmówcom dziękuję za spotkanie. 
         Renata Grotowska
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ROZMOWA MIESIĄCA

Radość życia
Z bohaterami „rozmowy miesiąca” spotkałam się tuż przed 

Dniem Dziecka. To pierwsze spotkanie zrodziło myśl, by z nimi 
przeprowadzić wywiad, by przybliżyć nam ich problemy.

Aleksy Kotarba i Karol Marciński są uczniami Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3 w Krakowie. Spotykamy 
się dzięki pomocy pani prof. Grażyny Sejpt na terenie komplek-
su szkolnych boisk. Chłopcy przychodzą wyposażeni w nagrody, 
które otrzymali po zakończeniu rozgrywek w piłce nożnej, w ra-
mach Dni Sportu w Dzielnicy IX.

Nagrody zostały ufundowane przez radną dzielnicy i sądzę, że 
dlatego przed rozmową ze mną mieli potrzebę przypomnienia 
tego faktu. W tej sytuacji nie było wątpliwości, jaki temat zdomi-
nuje nasze spotkanie.

Aleksy (klasa 6) został nagrodzony w turnieju jako najlepszy  
bramkarz, Karol (klasa 5) był najlepszym strzelcem bramek. Oby-
dwaj są zgodni, że rywalizacja przed bramką nie powoduje żadnych 
konfliktów. Sportowe pasje cementują ich przyjaźń, chociaż niedługo 
będą musieli się rozstać. Powodem nie są jednak tylko wakacje.

Karol mówi, że spędzi je w Austrii i Tunezji, Aleksy najpraw-
dopodobniej na działce i na kortach tenisowych. Takie są plany 
wakacyjne chłopców. 

Powracamy w naszej rozmowie do sportu.
Aleksy mówi, że obok piłki nożnej wiele czasu poświęca grze 

Teatr, taniec, muzyka...
Tuż przed końcem roku szkolnego 16 i 17 czerwca na scenie Cen-
trum Sztuki Współczesnej Solvay odbywał się XXVII Przegląd 
Dorobku Artystycznego Amatorskich Zespołów Klubowych. 

W barwnym pokazie wystąpiły formacje teatralne, zespoły 
taneczne oraz soliści instrumentaliści i tancerze uczestniczący 
w warsztatach proponowanych przez kluby kultury działające 
pod agendą Domu Kultury Podgórze. 

W sumie zaprezentowało się ponad 240 dzieci i młodzieży 
z klubów: Przewóz, Wróblowice, Soboniowice, Wola Duchacka, 
Rybitwy, Kostrze, Tyniec, Pychowice, Zbydniowice oraz Klubu 
Kultury Iskierka i CSW Solvay. Na tle innych szczególnie dała 
się zaobserwować aktywność klubów Soboniowice i Wróblowice 

– w każdej dziedzinie. Zjawiskowo prezentowała się młodzieżowa 
orkiestra dęta z klubu soboniowickiego.

„Jesteście niesamowici, cudowni. Chcecie nas czarować swoimi 
talentami, chcecie nam pokazać, co potraficie. To jest wyjątkowe 

w dzisiejszych czasach” – podsumowała pokazy spektakli aktorka 
i reżyserka Marta Ślusarczyk zasiadająca w jury przeglądu. 

Klub Kultury Iskierka reprezentowała Ewa Kozdra, którą jury 
nagrodziło wyróżnieniem w kategorii „keyboard”. W solowym 
pokazie tańca nowoczesnego wystąpiła Iza Guzik z zespołu Prece-
dance, działającego przy CSW Solvay.         AS
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Wyróżniony zespół „Teatrzaki” z KO Kostrze w spektaklu „Impreza nad wodą” na motywach 
bajki A. Puszkina. Zespół prowadzi instruktorka Agnieszka Kuchnia-Wołosiewicz.

WYDARZYŁO SIĘ W DZIELNICY
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Wyróżnieni nagrodami specjalnymi w rozgrywkach międzyszkolnych w ramach Dni Sportu 
Dzielnicy IX: król strzelców Karol Marciński i najlepszy bramkarz Aleksy Kotarba w towarzy-
stwie radnej Renaty Grotowskiej.

Sebastian Ziaja z radną Renatą Grotowską.
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X V I I  D N I  D Z I EWYDARZYŁO SIĘ W DZIELNICY 

Przewodniczący Rady Dzielnicy IX oraz radna Renata Grotowska wręczają nagrody zwycięzcom turnieju piłki nożnej 
i siatkówki. Nagrody specjalne, ufundowane przez radną Renatę Grotowską, otrzymali najlepszy strzelec i najlepszy bramkarz.

Podziękowanie dla dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 6 
Renaty Dubiel za udział placówki w konkursie Człowiek. Miejsce. Zdarzenie. Dyplom 
wręczają przewodniczący Rady Dzielnicy IX Krzysztof Mucha i radny Jan S. Pietras.

W spotkaniu w siedzibie Rady Dzielnicy IX przy ul. Żywieckiej 13 udział wzięli m.in.: poseł RP Jarosław Gowin, 
radni M. Krakowa: Marta Patena, Sławomir Ptaszkiewicz, Bolesław Kosior, Adam Migdał, Krzysztof Sułowski, 
komendant Komisariatu V podinsp. Mikołaj Adamski, naczelnik oddziału Wola Duchacka Straży Miejskiej Jacek 
Stopa, dyrektor Domu Kultury Podgórze Marta Perucka-Tytko, Stanisław Zalas z Łagiewnickiego Towarzystwa 
Kulturalnego oraz przewodniczący Rady Dzielnicy IX poprzednich kadencji: prof. Emil Orzechowski, Władysław 
Motyka, Jerzy Pyk i także obecna radna Marai Słobodzian.

27 maja – Dzień Sportu

Spotkanie radnych Dzielnicy IX z gośćmi honorowymi. Od lewej: poseł RP Jarosław 
Gowin, radny Marian Rodakowski, radny Maciej Bała.

28 maja – oficjalne otwarcie XVII Dni Dzielnicy IX

Goście honorowi XVII Dni Dzielnicy IX. W pierwszym rządzie od lewej: radny M. Krakowa Bogusław Kośmider, 
Emil Orzechowski, radna M. Krakowa Marta Patena, radna Dzielnicy IX Renata Grotowska.

Komendant Komisariatu V Policji podinsp. Mikołaj Adamski, kierownik zespołu 
dzielnicowych II rewiru asp. szt. Zygmunt Pruszak oraz radna Maria Słobodzian.

Jubileuszowy tort na 20-lecie samorządu krakowskiego, w tym także dzielnic Krakowa. Radny M. Krakowa 
Bogusław Kośmider i przewodniczący Rady Dzielnicy IX Krzysztof Mucha wspólnie zdmuchnęli 20 
symbolicznych świeczek. Od lewej: radna Renata Grotowska, radny M. Krakowa Sławomir Ptaszkiewicz, 
przewodniczący Rady Dzielnicy IX Krzysztof Mucha, przewodniczący RMK Bogusław Kośmider, radny M. 
Krakowa Adam Migdał.
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Niedzielne popołudnie 29 maja w Centrum Aktywnego Wypoczynku upłynęło w atmosferze rodzinnej majówki. W cieniu plenerowych parasoli można było nabyć coś na ząb, coś dla ducha – swoje 
najciekawsze publikacje prezentowało Wydawnictwo WAM, a także zakosztować radości tworzenia i własnoręcznie ufilcować korale lub zmontować oryginalne kolczyki. Dla dzieciaków organizatorzy 
przygotowali mnóstwo atrakcji: piękną bajkę muzyczno-baletową w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej Da Capo, konkursy z nagrodami, dmuchany zamek, przejażdżkę kucykiem. Niezmiennie 
kabina wozu strażackiego i kosz drabiny, który kilkadziesiąt razy poszybował w górę, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem małych i dużych, a najmłodsi mogli się sprawdzić na torze przeszkód 
przygotowanym przez strażaków. Na scenie działo się: gorące tahitańskie rytmy serwowane przez tancerki i tancerzy Pearly Sheals przeplatane były hip-hopowym tańcem nowoczesnym w wykonaniu 
zespołu Precedance i energetycznymi akrobatycznymi popisami cheerleaderek z zespołów działających przy ZSOI Nr 3. Na trybunach stadionu KS Borek miłośnicy piłki nożnej kibicowali naszym w meczu 
z „Bronowicami” . Wśród zawodników „Borku” zagrali przedstawiciele Rady Dzielnicy IX: Jan S. Pietras i Maciej Bała. 
Majówka zakończyła się dobrą zabawą przy góralskiej muzyce Kapeli Bugajskich.

29 maja – Rodzinna Majówka przygotowana przez Radę Dzielnicy IX i Centrum Sztuki Współczesnej Solvay
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WYDARZYŁO SIĘ W DZIELNICY

Jak maj – to piknik! 
Najlepiej Piknik Rodzinny...
Majowe Pikniki Rodzinne odbyły się w naszej dzielnicy 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 6, przy 
ul. Niecałej, oraz w Przedszkolu Samorządowym Nr 95, przy 
ul. Żywieckiej.

Takie chwile pozostają na zawsze miłym wspomnieniem dla 
uczestników pikniku, niezależne od ich wieku. Gdy w wydarze-
niach tych uczestniczą dzieci i ich bliscy, wszyscy bawią się zna-
komicie. A tak właśnie było w czasie spotkań zorganizowanych 
w obydwu placówkach wychowawczych.

27 maja na terenie SOSW Nr 6 przy ul. Niecałej zgromadzili się 
liczni goście: rodzice, przedstawiciele władz oświatowych, instytu-
cji samorządowych i placówek psychologiczno-pedagogicznych.

Wszyscy czekali z zainteresowaniem co się wydarzy. Po ofi-
cjalnym powitaniu, dokonanym przez Panią Dyrektor Renatę 
Dubiel, rozpoczęło się przedstawienie, można powiedzieć wielki 
plenerowy spektakl taneczno-muzyczny pt. Tygrysek szuka swo-
jej rodziny. Uczniowie z pomocą Pań: Magdy Treśki-Kiryłow 
i Jadwigi Maciejczyk przez wiele tygodni przygotowywali opo-
wieść o Tygrysku, któremu liczni przyjaciele pomagają dotrzeć 
do domu i rodziny, bo Tygrysek wie, że „Rodzina go kocha”. Ta 
prawda pojawiła się, jako treść napisu, na rozwijanych w czasie 
przedstawienia, transparentach. I ta prawda potwierdzała się na 
widowni, gdzie panowały ogromne, pozytywne emocje. Pani Dy-
rektor i Jej wychowankowie, jak zwykle potrafi skupić wokół sie-
bie samych życzliwych ludzi, którzy pomagają w ciężkiej, ale nie 

pozbawionej efektów pracy.  Dziękujemy.
Efekty przemyślanego działania edukacyjno-wychowawczego 

można zawsze zobaczyć także w Przedszkolu Samorządowym 
Nr 95, przy ul. Żywieckiej. 

Tym razem zostaliśmy zaproszeni przez Panią Dyrektor Kry-
stynę Dudek na piknik w przedszkolnym ogrodzie, wypełnionym 
wieloma atrakcjami: trasa wspinaczkowa, karuzela, dmuchane 
zamki... W zabawie uczestniczyli dorośli i dzieci, którzy wcześniej 
zostali zapoznani z rezultatami prac w ramach projektu „Drzewo 
mój przyjaciel”.

Mogliśmy obejrzeć liczne prace plastyczne i wysłuchać, opo-
wiadanych przez rodziców autorskich, bajek o drzewach.

W takiej atmosferze nie trudno o dobre humory i prawdziwą 
piknikową zabawę... nawet, gdy zbliża się majowa burza.      RG

 

Zabrzmiała  „Muzyka Świata”...
17 czerwca w Klubie Studenckim „Arka” 
zabrzmiała „Muzyka Świata”. Zaproszeni 
goście mogli uczestniczyć w spotka-
niu artystycznym organizowanym w 
ramach Projektu „Wyobraźnia miłosier-
dzia – szósty zmysł wolontariusza”.

Organizatorami całego przedsięwzięcia 
byli SOSW Nr 6 przy ul. Niecałej, Biuro 
ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu 
Pedagogicznego oraz Centrum Kultury Stu-
denckiej Uniwersytetu Rolniczego „Arka”. 

Impreza odbywała się pod honorowym patronatem Prezydenta 
M. Krakowa prof. J. Majchrowskiego i  Rektora Uniwersytetu Pe-

dagogicznego prof. M. Śliwy. 
Występujący na scenie artyści 

zabrali widzów w podróż w różne 
rejony świata, a językiem poznania 
była muzyka. W jej rytmie śpiewali 
i tańczyli młodzi i starsi wspierani 
przez animatorów: Stefana Błasz-
cyńskiego i Roberta Wyroda.

Wśród zaproszonych gości byli 
m.in. przedstawiciele Rady Dziel-
nicy IX: radny M. Krakowa Pan 
Adam Migdał i radna Dzielnicy 
IX Pani Renata Grotowska.  RG

Występ uczniów z SOSW Nr 6 na ul. Niecałej.

Piknik Rodzinny w Przedszkolu Samorządowym Nr 95. W tle wystawa prac dziecięcych, 
które powstały podczas realizacji projektu „Drzewo mój przyjaciel”.

Rada Dzielnicy IX tradycyjnie 
włączyła się w organizację piątej 
już Parafiady dla mieszkańców 
os. Cegielniana, której gospoda-
rzą księża saletyni. Jedną z głów-
nych atrakcji imprezy jest loteria 
fantowa z nagrodami sponsoro-
wanymi przez Radę Dzielnicy 
IX. Tegoroczni nabywcy losów 
wykazali się wielką cierpliwością. 
Losowanie i wręczanie nagród 
zostało przesunięte o 2,5 godzi-
ny. Wszyscy, nawet dzieci, trwali 

Parafiada u oo. saletynów

na posterunku na placu przykościelnym do 21.30! Mamy nadzieję, 
że właściciele szczęśliwych losów nie zawiedli się.            RG/AS

Organizatorzy Parafiady: proboszcz parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej Ryszard Hodara 
i przedstawiciel Rady Dzielnicy IX Jan S. Pietras wręczają nagrody zwycięzcom loterii fantowej. W oczekiwaniu na losowanie...
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żyny Stępniewskiej-Szynalik, fotografowania, tworzenia gipso-
wych sztukaterii pod okiem plastyczki Igi Pauliczak oraz tworze-
nia ilustracji do wierszy Brzechwy i Herberta prowadzonych przez 
ilustratorkę książek dla dzieci Katarzynę Koczubiej-Pogwizd.

Projekt przewidywał także działania wspólne dla dzieci i ro-
dziców. Rodzice zaangażowali się w rodzinny konkurs plastyczny 

„Drzewo mój przyjaciel” organizowany przez CSW Solvay, konkurs 
na napisanie bajki relaksacyjnej z drzewami w rolach głównych, a 
także akcje zbiórki makulatury i zbiórki zakrętek we współpracy 
z Fundacją Nauka i Kultura.

Tego typu inicjatywy są z pewnością milowymi krokami w pro-
cesie edukacji ekologicznej. Wszechstronność projektu „Mali 
przyjaciele drzew” zwielokrotnia szansę na trwałe zaszczepienie 
w dziecięcej świadomości poczucia piękna i wartości przyrody, 
a te są podstawą do wypracowywania nawyków zachowań pro-
ekologicznych w codziennym życiu.          AS

WYDARZYŁO SIĘ W DZIELNICY
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Mali Przyjaciele Drzew
Wystawa prac artystycznych dzieci podczas Dnia Rodziny, 
który odbył się 3 czerwca w Przedszkolu Nr 95 była zwień-
czeniem trwającego od kwietnia autorskiego projektu edu-
kacyjnego nauczycielki Małgorzaty Ożóg zatytułowanego 

„Mali przyjaciele drzew”. 

Inspiracją do napisania tego projektu była akcja artystyczna 
„365 drzew” krakowskiej artystki pani Cecylii Malik, łącząca per-
formens w przestrzeni publicznej i fotografię.

W zamyśle Małgorzaty Ożóg drzewo stało się pretekstem do 
szeroko zakrojonych działań dziecięcych, podejmowanych także 
z rodzicami, na polach przyrodniczo-ekologicznym i artystycz-
nym. Podczas warsztatów ekologicznych prowadzonych przez 
edukatorki z Fundacji Aeris Futuro, wycieczek na plantacyjną 
uprawę drzew i krzewów oraz do lasu, gdzie odbyło się spotkanie 
z leśnikiem, przedszkolaki poznawały istotę związku człowieka 
z przyrodą, dowiadywały się o roli drzew w naszym życiu. Pod 
okiem specjalistów – m.in. dr. Marcina Pietrzykowskiego z Aka-
demii Rolniczej i architekta zieleni Pawła Kielara – prowadziły 
obserwacje przyrodnicze i doświadczenia związane z tymi życio-
dajnymi roślinami. 

Projekt objął także spotkania ze sztuką i działania artystycz-
ne. Dzieci wzięły udział w warsztatach literackich w bibliotece, a 
podczas szeregu warsztatów plastycznych wprowadzone zostały w 
świat sztuk pięknych: rzeźbienia w drewnie z pomocą rzeźbiarki 
Anny Malik, malowania na płótnie pod kierunkiem malarki Gra-

fot
. z

 ar
ch

iw
um

 Sa
m

or
zą

do
we

go
 Pr

ze
ds

zk
ola

 N
r 9

5

Przedszkolaki na plantacyjnej uprawie drzew i krzewów.

Ich żywiołem jest scena
Zakończył się X Jubileuszowy Przegląd Przedszkolnych 
Zespołów Teatralnych. W tym roku odbywał się w dniach 
7 i 8 czerwca, natomiast uroczystość wręczenia nagród 
Zwycięzcom, miała miejsce 15 czerwca w Klubie „Iskierka”.

Gościnne progi Klubu „Iskierka” przy ul. Żywieckiej przyjęły 
około czterystu młodych artystów, wraz ze swymi opiekunami. 
W tegorocznym, jubileuszowym Przeglądzie wzięło udział 17 ze-
społów z krakowskich przedszkoli.

Pomysł spotkań teatralnych zrodził się 10 lat temu, a Autorami 
jego byli Pani Krystyna Dudek, Dyrektor Przedszkola Samorządo-
wego Nr 95, oraz Pan Andrzej Golonka, Kierownik Klubu „Iskier-
ka”. Pomysł zaowocował znakomitą, profesjonalną zabawą w teatr.

Kto uczestniczy w tym przedsięwzięciu, doskonale zdaje so-
bie sprawę z tego, że to coś więcej niż zabawa. To wychowywa-
nie młodego człowieka do świadomego uczestnictwa w życiu, bo 
przecież „życie jest teatrem”. To wychowywanie człowieka, który 
będzie umiał aktywnie uczestniczyć w kulturze, który może nawet 
pokocha teatr i stanie się on jego sposobem na życie.

Kiedy właśnie z takiej perspektywy popatrzyłam na ogromny 
wkład pracy dzieci i ich opiekunów, przewodników po „dróż-
kach sceny”, trochę było mi żal, że tak niewielkie zainteresowanie  
wzbudziła ta impreza wśród mieszkańców dzielnicy, a także co tu 
ukrywać... także władz instytucji oświaty i kultury. 

Co straciliście Państwo?
Występ KABARECIKU „O kocie co palił fajkę, o żabce w kró-

lewnę zaklętą”, z Przedszkola Nr 140, przy ul. Słomianej. Kon-
wencja kabaretu to duże wyzwanie dla sześciolatka. W tym przy-
padku próba udana i nagrodzona (III Nagroda).

Występ przedszkolaków z Ludwinowa – Przedszkole Nr 71 
(I Nagroda) ze spektaklem taneczno-muzycznym „Kasztanowo”. 
Jury nie miało cienia wątpliwości – To był Teatr przez duże „T”.

Nie zobaczyliście Państwo korowodu smoków – nie tylko wa-
welskich – królów, królewien, księżniczek, rycerzy... w te postaci 
wcielili się mali aktorzy.

Własną wersję opowieści 
o smoku pt. „W poszukiwa-
niu szczęścia” przygotowało 
Przedszkole Nr 95 z Dzielnicy 
IX  (II Nagroda). Profesjonal-
na scenografia i kostiumy, bar-
dzo ciekawy scenariusz  a na 
szczególne wyróżnienie zasłu-
guje rola Calineczki, w którą 
wcieliła się Dominika z gr. IV.

Na koniec, zanim zaprosi-
my na przyszłoroczny Prze-
gląd, kilka słów o Organizato-
rach. W pracach uczestniczyła 
Pani Violetta Burek – nauczy-
ciel Przedszkola Nr 95, oraz 
Jury w składzie: Pan Dariusz 
Cywka – aktor, Pani Renata 
Grotowska – teatrolog, radna 
Dzielnicy IX, Pan Adam Po-

chopień – artysta plastyk, Pani Danuta Pietraszewska – aktorka.
Do zobaczenia na XI Przeglądzie Przedszkolnych Zespołów 

Teatralnych.           RG

Dominika w znakomitej roli Calinecznki. 
Spektakl pt. „W poszukiwaniu szczęścia” w 
wykonaniu przedszkolaków z ul. Żywieckiej.

Nagrodzony I miejscem spektakl taneczno-muzyczny „Kasztanowo” w przygotowany przez 
Przedszkole Nr 71.
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Teren Białych Mórz w krakowskich Łagiewnikach to obraz wyjątkowej, a może typowej dla miasta, transformacji przestrzeni. 
11 czerwca 2011 r. zainaugurowało działalność Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”. Otwarte zostało serce kompleksu – dolna część 

kościoła w Sanktuarium Jana Pawła II, w którym złożono relikwie papieża. Docelowo działać tu będą: muzeum Jana Pawła II, instytut badań 
nad jego nauczaniem, centrum szkolenia wolontariatu, centrum konferencyjne oraz na terenach zielonych łączących Centrum z Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia powstaną m.in. centrum rekolekcyjne, dom rekolekcyjny i plenerowa Droga Krzyżowa.

Osoba Jana Pawła II wiąże teraźniejszość z przeszłością tego miejsca. Centrum, które ma rozpowszechniać duchowość i przesłanie 
Błogosławionego budowane jest na wysokim do 30 m składowisku odpadów posodowych, które były skutkiem ubocznym produkcji w 
prężnie działającej przez dziesięciolecia fabryce solvayowskiej. Pamiętamy, że tu właśnie przez 3 lata w czasie okupacji hitlerowskiej pracował 
Karol Wojtyła. Podczas 6-letniego procesu likwidacji zakładów sodowych, zakończonego w 1995 r. tereny te rekultywowano – rozległe hałdy 
osadników zostały ukształtowane i zabezpieczone, na skarpach wykonano drenaż odwadniający, nawieziono ziemię i obsiano trawą. 

Na gruncie skrywającym ponad półwiekową industrialną kartę historii tej części miasta, dziś powstaje duchowy pomnik wielkiego Polaka 
papieża Jana Pawła II, którego losy do końca życia związane były z Łagiewnikami.                     AS

k ładka nad czasem

Rada Dzielnicy IX dziękuje dyrekcji Galerii Handlowej Solvay Park za wypożyczenie tablic z historycznymi 
fotografiami obrazującymi proces demontażu zakładów sodowych w Borku Fałęckim. Plansze zostały 
wykorzystane na ekspozycji podczas XVII Dni Dzielnicy IX (28-29 czerwca 2011 r.) oraz na wystawie w Urzędzie 
Miasta Krakowa w Dniu Otwartym Magistratu 5 czerwca 2011 r.

– podróż w miejsce urodzenia i tam, gdzie miał pracownie,
– wycieczka na Skałkę, gdzie spoczywają jego szczątki artysty,
– spacer po łąkach i zbieranie ziół do zielnika,
– malowanie w plenerze.

Centrum Sztuki Współczesnej Solvay 
(ul. Zakopiańska 62, tel. 12 266 98 12, 
www.solvay.krakow.pl)
zaprasza wszystkie dzieci w wieku 7-12 lat 
w dniach 1–19 sierpnia, 
od poniedziałku do piątku w godzinach 10–14.

W PROGRAMIE:
– warsztaty plastyczne i rękodzielnicze (biżuteria, sztukateria, 
filcowanie),

– wycieczki po Krakowie, zwiedzanie nowych obiektów 
muzealnych: podziemnej ekspozycji w Rynku Głównym 
i MOCAK-u,

– wycieczkę krakowskim tramwajem po Wiśle,
– jednodniową wycieczkę do Zakopanego,
– wyjścia do kina,
– gry i zabawy w pobliskim parku Solvay i na stadionie KS Borek.

Wakacje w Dzielnicy IX
W ramach akcji „Lato w mieście” Osiedlowy Klub Kultury Iskier-
ka oraz Centrum Sztuki Współczesnej Solvay oferują dzieciom 
spędzającym wakacje w Krakowie bezpłatne zajęcia.

Osiedlowy Klub Kultury Iskierka 
(ul. Żywiecka 44, tel. 12 266 03 45)
zaprasza w dniach 4-28 lipca
od poniedziałku do piątku w godz. 10–14.

W PROGRAMIE pod hasłem „Szlakami Stanisława 
Wyspiańskiego”: 

– wycieczki do muzeów (Wyspiańskiego, Mehoffera),
– oglądanie witraży w kościołach oo. franciszkanów, oo. 
dominikanów i Mariackim,

– pomnik Wyspiańskiego, 
– analiza miejsc, z których Wyspiański malował widoki,

KULTURA


