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RADNI DZIELNICY IX W SPRAWIE...

Posprzątajmy naszą
dzielnicę. Krok
siódmy...
Z okazji Światowego Dnia Ziemi, który obchodzimy 22 kwietnia, młodzież z Gimnazjum Nr 24 i Gimnazjum Nr 25 sprzątała teren przyszłego parku rzecznego „WILGA”.

fot. Renata Grotowska

Z inicjatywy Zarządu Rady Dzielnicy IX, w piątek 20 kwietnia o godzinie
9.00 rano ochotnicy z Gimnazjum Nr
24 wraz z opiekunką, nauczycielem geografii, panią Magdaleną Piwowar, rozpoczęli sprzątanie terenu w rejonie ul.
Borsuczej 16. W wyniku podjętej pracy zgromadzono kilkanaście worków
z odpadami, materac, telewizor, części
samochodowej karoserii i ogromne
ilości butelek. Zebrane przez młodzież
śmieci już w poniedziałek zaniepokoiły mieszkańców dbających o czystość
osiedla Cegielniane, którzy zawiadomili
Straż Miejską o „dzikim wysypisku”. I od
tego momentu zaczął się ciąg interwencji
szczęśliwie zakończonych ok. godz. 15
wywiezieniem worków ze śmieciami.

Uwadze mieszkańców polecamy także
czury i pana Janusza Zachary.
pozostałe części przyszłego parku, któRada Dzielnicy IX dziękuje uczestnirych młodzież jeszcze nie posprzątała, kom sprzątania za trud, ZIKiT za współzauważone przez Was wysypisko powsta- pracę, a szczególne podziękowania kieruło bowiem w wyniku sprzątania.
je do: Dyrektora Handlowego „CastoraDo tej niewdzięcznej pracy usuwania my” przy ul. Zakopiańskiej oraz Marketu
śmieci z terenu nad rzeką Wilgą włączyli „Dżinn” przy ul. Borsuczej, za zaopatrzenie
się także uczniowie klasy III d z Gim- młodzieży w rękawice ogrodnicze, które
nazjum Nr 25, pod opieką nauczycieli umożliwiły im wykonanie pracy, tak barwychowania fizycznego – pani Ewy Win- dzo potrzebnej przyrodzie.
RG

Z PRAC RADY DZIELNICY IX

Działania
w sprawie przejścia
pod Zakopianką

W spotkaniu uczestniczył Zarząd
Rady Dz. IX i przedstawiciele ZIKiT. Dokonano oceny i ustalono działania, które
będą podejmowane w dwóch etapach.

fot. Renata Grotowska

W dniu 10 kwietnia 2012 r. odbyła się wizja w terenie w sprawie stanu technicznego i estetycznego przejścia podziemnego
pod ul. Zakopiańską w rejonie pętli w Borku Fałęckim.

Według umowy z ZIKiT-em w najbliższych tygodniach powinna zostać
doprowadzona do ładu zewnętrzna warstwa elewacji – ściany, posadzki i schody doczyszczone, sufit oraz poręcze przy
schodach odmalowane. Prawdopodobnie zdemontowane zostaną płyty pilśniowe „zdobiące” ścianę południową
oraz gabloty. Elementy oświetlenia mają
zostać usprawnione. Tyle spodziewamy
się tymczasem.
W dalszej przyszłości planowana jest
gruntowna modernizacja oświetlenia
i ciągów schodów ze zjazdami dla niepełnosprawnych, co wiąże się z koniecznością opracowania projektu, który Rada
Dz. IX zadeklarowała się współfinansować. Mamy nadzieję, że modernizacja
nastąpi w 2013 r.
AS

Rada Dzielnicy IX nawiązała współpracę z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Krakowie.
23 maja w godz. 17.00-18.00 odbędzie się dyżur członka Komisji w siedzibie Rady Dzielnicy IX
przy ul. Żywieckiej 13.
Pracownik MKRPA służył będzie mieszkańcom informacją o możliwościach uzyskania pomocy
przez osoby uzależnione od alkoholu i ich rodziny oraz poradami w zakresie swoich kompetencji,
dotyczącymi także kierowania do sądu wniosków o przymusowe leczenie osób uzależnionych.
2 . w w w. d z i e l n i c a 9 . k r a k o w. p l
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Z PRAC RADY DZIELNICY IX

Sprawozdanie z sesji
W ubiegłym miesiącu odbyły się dwie
sesje Rady Dzielnicy IX w dniach 12 i 23
kwietnia.
Rada uchwaliła trzy opinie o planowanych inwestycjach. Negatywnie ustosunkowano się do następujących ustaleń
warunków zabudowy:
1. Budowa budynku biurowo-usługowego z parkingiem podziemnym i naziemnym przy ul. Cegielnianej. W uzasadnieniu opinii czytamy, że ul. Cegielniana
nie jest przystosowana do przejęcia ruchu
drogowego generowanego przez mieszkańców i użytkowników oraz klientów
sklepów i biur z inwestycji zlokalizowanej
na zakręcie poprzedzającym wyjazd z ul.
Cegielnianej w ul. Brożka. Także wyjazd
– lewoskręt w tej lokalizacji sparaliżuje
ruch. Nie zaplanowano wystarczającej
ilości miejsc parkingowych dla sklepów
i biur projektowanej zabudowy.
2. Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych, parkingów
podziemnych i naziemnych oraz drogi wewnętrznej przy ul. Podhalańskiej.
Obszar objęty wnioskiem o WZ mieści
się w granicach opracowywanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Borek Fałęcki-Północ” uchwalonego uchwałą Rady Miasta
Krakowa Nr XXVIII/341/2011 z dnia
26.10.2011r. i zgodnie z obowiązującymi
przepisami Rada Dz. IX wniosła o zawieszenie postępowania. Radni stoją zdecydowanie na stanowisku utrzymania tego
obszaru w granicach zatwierdzonego do
opracowania MPZP i zachowania jego
dotychczasowego charakteru – zabudowy o niskiej intensywności, o charakterze
jednorodzinnym, wolnostojącym (więcej
szczegółów uzasadniających tę opinię
w odniesieniu uchwale Rady Dz. IX nr
XXV/183/2012 dostępnej na stronie internetowej www.dzielnica9.krakow.pl).
3. Budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z podziemnymi garażami przy ulicy Fredry. Rada ma świadomość, że teren pomiędzy ulicami Turowicza i Fredry będzie zabudowywany,
niezgodnie ze wskazówkami studium
(gdzie oznaczony jest jako obszar o niskiej intensywności zabudowy), budynkami wielorodzinnymi. Problem jednak
tkwi tutaj w budowie osiedli i kierowaniu ruchu komunikacyjnego w już nadmiernie obciążoną ul. Fredry, co stanowi
zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców.
Rada stoi na stanowisku, iż konieczne
jest wyznaczenie drogi publicznej równolegle do istniejącej ul. Turowicza z wyprowadzeniem w okolicy Centrum Handlowego „Bonarka”.
Rada Dz. IX podjęła uchwałę w sprawie zbycia działki Nr 287/12 obr.32 j.e.
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Podgórze, położonej przy ul. Do Wilgi. – remont chodników i parkingów.
17. Ul. Borsucza – remont chodników.
Opinia jest negatywna. Pozytywnie za18. Dofinansowanie remontu ul. Na
opiniowano sprzedaż działek nr 78/26,
78/27, 78/84 położonych w Krakowie, Grządkach.
19. Remont dróg i chodników wg
obr. 44 j.e. Podgórze.
wskazań Dzielnicy.
Dokonano zmiany zakresu rzeczoweII. Modernizacja ogródków jorgo zadania priorytetowego Rady Dziel- danowskich oraz tworzenie zielenicy IX na 2012 rok, przeznaczając kwo- ców i skwerów – kwota:   zł.
tę 8 000 zł na wprowadzenie czasowej
A. Zadania inwestycyjne w tym wniozmiany organizacji ruchu i utrzymanie skowane do WPF – kwota: 105 000 zł.
czystości w rejonie Sanktuarium Bożego
1. Wykonanie projektu i budowa
Miłosierdzia w Łagiewnikach w związku
ogródka jordanowskiego przy ul. Do
z organizacją uroczystości, które odbyły Wilgi w Krakowie:
się w dniu 15 kwietnia.
a. opracowanie dokumentacji projektowej – 50 000 zł,
Uchwalono korektę listy rankingowej
b. budowa ogrodzenia – 40 000 zł.
zadań powierzonych na 2012 rok w za2. Dostawa urządzeń zabawowych i rekresie:
I. Budowa i przebudowa ulic lokal- kreacyjnych wg wskazań Dzielnicy, m.in.
nych wraz z owietleniem oraz prace ul. Żywiecka, ul. Fredry, ul. Do Wilgi, ul.
remontowe dróg i chodników wraz Łukasińskiego – 15 000 zł.
B. Zadania związane z bieżącym utrzyz owietleniem – kwota:   zł
A. Zadania inwestycyjne w tym za- maniem ogródków jordanowskich oraz
dania w wnioskowane do WPF – kwota: zieleńców i skwerów – kwota: 110 000 zł.
1. Bieżące utrzymanie ogródków jor227 000 zł.
1a. Budowa chodnika w ulicy Zbroja- danowskich na terenie Dzielnicy IX
rzy, na odcinku od nr 73 do ulicy Falowej – (30 240 zł).
2. Utrzymanie i konserwacja terenów ziew Krakowie – 207 000 zł.
lonych wokół siedziby Rady Dzielnicy IX.
1b. Budowa chodnika w ulicy Zaborze.
3. Porządkowanie gminnych terenów
2. Budowa i przebudowa oświetlenia
zielonych.
– 20 000 zł:
4. Konserwacja zieleni wysokiej wg
a. ul. Zdunów – dowieszenie jednej
oprawy na istniejącym słupie oświetle- wskazań Dzielnicy.
5. Dostawa oraz wykonanie nasadzeń
niowym na wysokości posesji 19b-19g,
b. ul. Marcika, za torem kolejowym drzew i krzewów wg wskazań Dzielnicy.
6. Dostawa oraz montaż elementów
– dobudowa oświetlenia na odcinku pomałej
architektury – m.in. ławek, koszy
między posesją nr 11 a posesją nr 7.
B. Zadania bieżące – prace remonto- na śmieci, stojaków na rowery (m.in. ul.
we dróg i chodników wraz z oświetleniem Łukasińskiego).
7. Remonty na terenach zielonych.
– kwota: 579 700 zł.
8. Zagospodarowanie skweru przy ul.
1. Ul. Cegielniana – remont chodnika,
Łukasińskiego.
odtworzenie ścieku.
2. Ul. Zdunów – remontu chodnika.
Rada Dz. IX podjęła także uchwa3. Ul. Żywiecka – remont jezdni – kont.
łę w sprawie korekty rozdysponowania
4. Ul. Żywiecka boczna – remont jezd- środków finansowych na zadania prioni, pobocza.
rytetowe Rady Dzielnicy IX na rok
5a. Ul. Zakopiańska – remont chodni- 2012. Zrezygnowano z zadań:
ków na wysokości nr 97.
1. Zapisanego w uchwale Nr IX/ 73
5b. Ul. Zakopiańska – remont chodni- /2011Rady Dzielnicy IX Łagiewnikików na wysokości przystanków, 3 loka- -Borek Fałęcki z dnia 27.06.2011 r. pn.:
lizacje.
„Remont nawierzchni ul. Zbrojarzy od nr
6. Ul. Kołodziejska – remont jezdni.
34 do mostku na potoku Młynny Kobie7. Zabudowa szykan na ślepych wylo- rzyński” – kwota: 71 000 zł.
tach ulic (m.in. ul. Strumienna, ul. Hm.S.
2. Zapisanego w uchwale Nr XVII/
134 /2011 Rady Dzielnicy IX ŁagiewnikiMillana).
8. Ul. Kościuszkowców 3 – odwodnie- -Borek Fałęcki z dnia 28.11.2011 r. pn.:
„Remont chodnika w ulicy Zakopiańskiej
nie i utwardzenie terenu.
9. Ul. Sielska – remont linii odwodnie- po stronie numerów parzystych na odcinku od schodów przy kościele pw. Matnia, chodnika – kontynuacja.
10. Ul. Łukasińskiego – remont chod- ki Bożej Zwycięskiej do ul. Zakopiańska
82” – kwota: 50 000 zł.
nika.
Środki finansowe z powyższych zadań
11. Ul. Brożka – remont ciągu komuprzeznaczono na:
nikacyjnego.
1. Remont kotłowni i instalacji c. o.
12. Ul. Kościuszkowców – budowa
w
SOSW
Nr 6 przy ul. Niecałej – kwota:
parkingów.
13. Ul. Hoffmanowej – remont jezdni. 10 000 zł.
2. Modernizację strony internetowej
14. Ul. Niemcewicza – remont jezdni.
Dzielnicy
IX – kwota: 4 000 zł.
15. Ul. Na Zrębie – remont jezdni
3.
Dofinansowanie
prac remontowych
i chodnika.
16. Ul. Kępna, Tarninowa, Szpilkowa
▶▶▶
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dróg i chodników wraz z oświetleniem
– kwotę 135 600 zł.
4. Dofinansowanie modernizacji ogródków jordanowskich oraz tworzenia zieleńców i skwerów – kwota: 16 700 zł.
Na wniosek dyrektora placówki Rada
Dz. IX wnioskowała o umieszczenie w
Budżecie Miasta Krakowa na 2013 rok
budowy basenu krytego na terenie Ze-

społu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3 przy ul. Strąkowej 3a. Do
ZSOI Nr 3 uczęszcza blisko 1000 uczniów,
wśród nich również niepełnosprawni. Basen zapewniłby liczne korzyści uczniom
placówki, ale także mieszkańcom dwóch
dużych osiedli otaczających szkołę.
Rada Dzielnicy IX przyjęła sprawozdanie Zarządu Rady Dzielnicy IX Ła-

giewniki-Borek Fałęcki z działalności
merytorycznej i finansowej w 2011 r.
za okres od 01.01.2011 r. do 27.01.2011
r. z działalności Zarządu V kadencji
Rady Dzielnicy IX oraz za okres od
27.01.2011 r. do 31.12.2011 r. z prac Zarządu VI kadencji rady. Sprawozdanie
zaopiniowane pozytywnie przez Komisję
Rewizyjną Rady Dz. IX.
AS

ECHA WYDARZEŃ W DZIELNICY IX

Nieznane oblicza
Sahary
Fotografie prezentowane na wystawie
„Nieznane oblicza Sahary” oddają tajemniczość tej krainy, surowe piękno zarówno terenów nizinnych z niekończącymi
się pasmami wydm, jak i górskich, które
autorka malowniczo opisała, jako „przypominające swoim postrzępieniem ruiny
starych baszt czy zburzonych miast lub
też szeregi skamieniałych rycerzy”. Bohaterami fotograficznej opowieści są też
Tuaregowie – 2-3-milionowy niezwykły
naród o silnym poczuciu tożsamości, zamieszkujący tereny Sahary.
Autorka zdjęć Pani Irena Bahrynowska-Kowalska jest z zamiłowania poetką, malarką i podróżniczką. Na Saharze znalazła
się, jak mówi – przypadkowo, dzięki swo-

fot. Anna Sulencka

W kwietniu w Galerii Iskierka podziwiać
można było Saharę w obiektywie Pani
Ireny Bahrynowskiej-Kowalskiej.

Pani Irena Bahrynowska-Kowalska (pierwsza z prawej) na wernisażu wystawy „Nieznane oblicza Sahary”.

jemu mężowi, który był geologiem i praco- ści. Z fotografii zbieranych przez kilkanawał na uniwersytecie w Tebessie w Algierii. ście lat miał powstać album pamiątkowy.
Pani Irena podczas 14 podróży na Saharę Dziękujemy Pani Irenie Bahrynowskiejprzemierzyła po tej krainie 35 tys. km w -Kowalskiej za otwartość w dzieleniu się
poszukiwaniu i odkrywaniu jej osobliwo- doświadczeniami ze swoich podróży. AS

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Białe Morza”
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Białe
Morza” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbywać się będzie w dniach od 10 kwietnia do 10 maja 2012 r.
(z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Józefa Sarego 4,
w godzinach:
wtorki: od 13:30 do 15:30,
poniedziałki, środy, czwartki i piątki: od 8:00 do 10:00.
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony jest również na stronie internetowej http://
www.bip.krkow.pl.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 maja 2012 r. – z podaniem imienia i nazwiska lub
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:
– na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze Planowania Przestrzennego, ul.
J. Sarego 4 (Dziennik Podawczy - pok. 10),
– drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. J. Sarego 4, 31-047 Kraków,
– drogą elektroniczną: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu lub poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.
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Przejęliśmy „Julka”
w spadku...
W czasie kwietniowej „Rozmowy miesiąca” zapraszam Czytelników do budynku
Gimnazjum Nr 24 na spotkanie z Panią
mgr Jolantą Staniec, dyrektorem szkoły,
której krótką historię prezentowaliśmy w
ostatnim odcinku „Kładki nad czasem”.

JS: Nie, Julian Ursyn Niemcewicz,
choć „odległy czasowo”, jest reprezentantem pewnych uniwersalnych wartości,
jak patriotyzm, prawda, wiedza, szacunek dla innych, które staramy się wpoić
naszej młodzieży.
RG: Wiem, że kultywujecie tradycję
i archiwa szkolne obfitują w bardzo cenne dokumenty, dotyczące nie tylko historii
szkoły, ale także środowiska, „małej ojczyzny” – Borku Fałęckiego. W jaki sposób
wykorzystuje lub chciałaby Pani wykorzystać te archiwalne dokumenty?
JS: Rzeczywiście mamy trochę starych
fotografii, dokumentów, kronik. Staramy się, by uczniowie poznawali historię
szkoły w Borku Fałęckim a wraz z nią
także historię dzielnicy, w której żyją.
Eksponujemy np. stare zdjęcia i dokumenty oraz nasze trzy sztandary na stałej
wystawie w korytarzu I piętra, przygotowujemy wystawy poświęcone historii
szkoły, jest to także element promocji
Gimnazjum Nr 24. Mamy świadomość,
że z racji usytuowania na obrzeżach
Krakowa jesteśmy szkołą środowiskową,
a społeczność naszego gimnazjum stanowią często rodzice – nasi byli uczniowie
i dzieci – uczniowie obecni. Mam nawet
pewien pomysł związany z wielopokoleniowością szkoły: chciałabym zorganizować konkurs dla rodziców i dzieci, naszych uczniów byłych i obecnych, oparty
na wspomnieniach związanych ze szkołą
borkowską. Może uda mi się go zrealizować we współpracy z Radą Dzielnicy IX?
RG: Jak wiadomo, tradycja i patron zobowiązują. J.U. Niemcewicz, jako polityk,
redaktor patriotycznej „Gazety Narodowej
i Obcej”, autor pamfletów politycznych,
poseł na Sejm Czteroletni, wreszcie współautor Konstytucji 3 Maja domaga się upamiętnienia swoich dokonań.
▶▶▶

fot. Renata Grotowska

W chwili obecnej, kiedy trwają trudne dyskusje o stanie krakowskiej oświaty,
rozmowa z każdym dyrektorem placówki
oświatowo-wychowawczej w naszym mieście rodzi pokusę skoncentrowania się na
tematyce współczesnej. My postąpimy od- nów, w której nasza reprezentacja brała
miennie.
udział, tak jak większość szkół i przedGimnazjum Nr 24, mające za swe- szkoli Krakowa. Uczestniczymy w grze
go patrona J.U. Niemcewicza, jest miej- miejskiej „Śladami niepodległości”.
scem siłą rzeczy funkcjonującym także
Wrażliwość na potrzeby innych kształw czasie historycznym, co daje okazję, by
tujemy poprzez udział w wielu akcjach
w przededniu Święta Konstytucji 3 Maja, charytatywnych, m. in. stale wspieramy
spojrzeć w przeszłość.
krakowskie hospicjum, pomagamy DoRenata Grotowska: Pani Dyrektor, jak mowi Samotnej Matki i Dziecka, przygotowujemy „szlachetne paczki”, zbieramy
się Pani współpracuje z takim patronem?
„Górę
grosza”. Jestem dumna z postawy
Jolanta Staniec: Bardzo dobrze, najlepszy dowód, że Niemcewicz nadal nam naszych uczniów, którzy zawsze i wszępatronuje, choć, starając się o nadanie dzie godnie reprezentują gimnazjum.
imienia naszemu gimnazjum, mogliśmy
RG: Trzeba przyznać, że patron to nie„wymienić” go na inną postać. Postano- łatwy i wymagający – „człowiek orkiestra”,
wiliśmy jednak kontynuować tradycję dotykający wszystkich dziedzin życia sposzkoły i w 2005 roku przejęliśmy „Julka” łecznego. Ponadto, mówiono o nim, że jest
w spadku po podstawówce, zresztą do- „Dyktatorem moralnym i wyrocznią narobrze się rozumiemy.
du”. Jak sobie Pani, nauczyciele i uczniowie
radzicie z tymi wyzwaniami?
RG: Jak długo trwają te bezpośrednie
JS:
Staramy się sprostać tym wyzwakontakty i na czym polegają?
JS: Julian Ursyn Niemcewicz jest za- niom, by nie przynieść wstydu „Julkowi”.
wsze centralną postacią corocznej uroRG: Czy nie mieliście pokusy, by zmieczystości ślubowania klas pierwszych, nić patrona szkoły?
która odbywa się tradycyjnie w Dzień
Edukacji Narodowej. Bardzo dobrze się
składa, bo nasz patron był współzałożycielem i działaczem naszego pierwszego
ministerstwa oświaty. Uczniowie poznają sylwetkę Niemcewicza, zapoznając się
także z jego łatwiejszymi utworami.
RG: Proszę powiedzieć, czy udało się
dyrekcji i nauczycielom wpisać w program
wychowawczy przyjętą dewizę: „Wychowujemy człowieka poszukującego pozytywnych wartości, wrażliwego na potrzeby
innych ludzi, rozwijającego swoje zainteresowania”.
JS: Oczywiście, nasz program wychowawczy dużo uwagi poświęca wychowaniu patriotycznemu uczniów. Uczestniczymy w programie dla szkół polegającym na obchodzeniu rocznic narodowych, opiekujemy się miejscami pamięci
narodowej, za co nasz sztandar został
odznaczony Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. W 2011 Wystąpienie dyrektor Gimnazjum Nr 24 Jolanty Staniec podczas uroczystości udekorowania sztandaru szkoły Złotym Medalem
roku odbyła się pierwsza Parada Patro- Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, 14 paździrenika 2010 r.
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fot. archiwum Gimnazjum Nr 24

ROZMOWA MIESIĄCA

W jaki sposób szkoła przygotowuje się krakowskich działaczy samorządowych, by
do obchodów Święta Konstytucji 3 Maja?
Święto Konstytucji 3 Maja było radosnym
JS: Jak zwykle szykujemy z tej okazji świętem polskiego parlamentaryzmu i deuroczystość szkolną będącą zarazem lek- mokracji?
cją historii i patriotyzmu. Zawsze łączyJS: To bardzo dobry pomysł. My, Pomy to wspaniałe święto narodowe z syl- lacy, święta narodowe traktujemy zbyt
wetką Niemcewicza, przypominamy jego „grobowo”, świętujemy tylko w poważnym
zasługi i dokonania.
nastroju, a przecież radość nie oznacza
RG: Na koniec, chciałabym zapytać, braku szacunku dla tamtych ludzi i warw jaki sposób odnosi się Pani do propozycji
tości, o jakie walczyli.

RG: Życzę Pani i całej szkolnej społeczności, by ten „kamienny Niemcewicz”,
stojący w szkolnym ogrodzie, miał pełną
satysfakcję z Waszych osiągnięć i dokonań,
zgodnych z duchem oświecenia.
Dziękuję za rozmowę.
JS: Bardzo dziękuję.

mu. Dziś świętowanie tego sukcesu splecione jest nierozłącznie z ideą zbrojnej walki
o niepodległość, martyrologią polskich oficerów w Katyniu i wydarzeniami z okresu
stanu wojennego.
„Uroczystości 3 Maja 2000 roku na
krakowskim Rynku, po mszy św. w Katedrze, ze składaniem kwiatów przed płytą
przysięgi Tadeusza Kościuszki, koncertem,
musztrą paradną i wielką rewią wojskową
– w tamtym dniu, pięknym, słonecznym
– pozostają w pamięci, jak wyjęte z barwnego snu. […] Wyniesiona ze szkoły wiedza o znaczeniu pierwszej w Europie ustawy zasadniczej przegrywa w konfrontacji
z krakowską praktyką. Kolejne pokolenia
młodzieży są w tym dniu wciągane w powtórkę Święta Niepodległości, a także
we wspomnienia nielicznej grupy dorosłych, na które jest czas 13 grudnia. Organizowane późnym popołudniem 3 maja
w Małym Rynku Lekcje Śpiewania „Majowa Jutrzenka” znacząco wskazują na brak
związku oficjalnych obchodów przedpołudniowych ze Świętem Konstytucji. Czy
można Święto Konstytucji 3 Maja wypełniać inną treścią? Zamazując ważne symbole nie nauczymy młodzieży patriotyzmu.
Jaka będzie Rzeczpospolita, jeśli takie jest
młodzieży chowanie?” – czytamy we fragmencie artykułu „Nieudany powrót do
tradycji 3 maja” w książce Ruch Komitetów Obywatelskich w osiedlach krakowskich. 1989-2009, wydanej w 2009 r.
Przewodniczący Rady Dz. IX Krzysztof Mucha zaprasza placówki oświatowe z Dzielnicy IX do współpracy. Rada
chętnie włączy się w przygotowywane na
okoliczność Święta Konstytucji 3 Maja

uroczystości, spotkania, imprezy czy programy edukacyjne. „Jesteśmy przekonani,
że podjęte, także wspólne przedsięwzięcia, będą dobrze służyły obywatelskiemu
wychowaniu uczniów i pogłębianiu więzi
lokalnej społeczności Dzielnicy IX” – zapewnia Przewodniczący w liście do dyrektorów szkół.
Wśród pomysłów Zarządu Rady Dz.
IX, jak uczcić w szkole Święto Konstytucji 3 Maja w duchu tradycji, znalazły się:
– konkurs historyczny na temat Sejmu
Czteroletniego, twórców Konstytucji 3
Maja lub historii polskiego parlamentaryzmu;
– wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych z okresu Sejmu Czteroletniego;
– wydanie „Szkolnego śpiewnika pieśni patriotycznych” ilustrowanego przez
uczniów;
– przygotowanie projektu plakatu (np.
w formie konkursu) propagującego treści
Konstytucji 3 Maja;
– artykuł krytyczny zawierający interpretację obrazów Jana Matejki, tematycznie związanych z epoką Konstytucji
3 Maja;
– konkurs na reportaż albo fotoreportaż poświęcony obchodom Święta Konstytucji 3 Maja w Krakowie lub w szkole;
– wywiad z politykiem, działaczem samorządowym, na temat demokracji, parlamentaryzmu, Konstytucji 3 Maja;
– przygotowanie seminarium zatytułowanego „Historia – współczesność”;
– konkurs na wykład historyczny (do
wykorzystania w czasie uroczystości)
oraz... bal z okazji Święta Konstytucji 3
Maja.
AS

RADNI DZIELNICY IX W SPRAWIE...

3 Maja – święto
zwycięstwa i radości
Zarząd Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek
Fałęcki, w nawiązaniu do pisma Komitetu
Obywatelskiego Widok i Widok-Zarzecze
oraz Przewodniczącego Rady i Zarządu
Dzielnicy VI Bronowice, Pana Andrzeja Karockiego wyraził poparcie dla propozycji
obchodów Święta Konstytucji 3 Maja jako
święta radosnego, podkreślającego dokonania polskiego parlamentaryzmu.
Komitet Obywatelski Widok i Widok-Zarzecze przywołuje wprowadzony w życie przez prezydenta Andrzeja Gołasia
w 2000 r. scenariusz krakowskich obchodów Święta Konstytucji 3 Maja wzorowany na tradycji z lat międzywojennych:
z uroczystym nabożeństwem na Wawelu,
fanfarami, skoczną muzyką towarzyszącą
przemarszowi orkiestr ulicami miasta oraz
atrakcjami kulturalnymi, także dla najmłodszych. Niestety w następnych latach,
choć inicjatywa poparta była przez historyków, prawników i profesorów z Uniwersytetu Jagiellońskiego – scenariusz obchodów w 2000 r. opracował Henryk Świątek
z Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – nie była kontynuowana.
Konstytucja 3 Maja, która, jak przypomina Andrzej Karocki, była programem
odnawiającym państwo i co istotne: pokojowo, była wielkim sukcesem polskiego sej-

Renata Grotowska

W dniu 10 maja w godz. 14.00-15.00 Miejski Rzecznik Konsumentów będzie dyżurował
i udzielał porad mieszkańcom w siedzibie Rady Dzielnicy IX (ul. Żywiecka 13).
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. 15.00-16.00
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Przedszkolak potrafi
zadbać o swoje
bezpieczeństwo!!!
Zaproszeni na spotkanie w Samorządowym Przedszkolu Nr 10 w dniu 20 kwietnia mogli przekonać się, że tytuł tego
artykułu zawiera samą prawdę. Potwierdzali ją uczestnicy konkursu „Bezpieczny
przedszkolak”, zorganizowanego przez
Straż Miejską i kierownictwo Samorządowego Przedszkola Nr 10 przy ul. Strąkowej
7 w Krakowie.
W doskonałej edukacyjnej zabawie
wzięło udział sześć czteroosobowych zespołów z rejonowych przedszkoli. Dzieci
odpowiadały na pytania dotyczące bez-

pieczeństwa, pomocy medycznej, ruchu
drogowego, rozwiązywały też zadania,
np. tworzyły wyposażenia podręcznej apteczki. Uczestniczyły w zabawach ruchowych – składaniu samochodów a następnie w szalonym slalomie z ich udziałem.
Wszystkie poprawnie wykonane zdania były nagradzane – cukierkami.
W każdym konkursie ważny jest finał.
Zmagania sześciu drużyn zostały uwieńczone zwycięstwem:
I miejsce zajęły dzieci z Samorządowego Przedszkola Nr 67: Olga Kustra,
Gabrysia Nęcińska, Małgosia Porębska,
Staś Pukowski, pod opieką pań Małgorzaty Trąbki i Bogumiły Wal.
II miejsce przypadło w udziale Samorządowemu Przedszkolu Nr 5, III miejsce Samorządowemu Przedszkolu Nr 71
„Pod kasztanami” .
Wszyscy uczestnicy poczuli jednak
smak zwycięstwa odbierając z rąk organizatorów nagrody: słodycze, książki i puzzle.
techniki decoupage.
Z pewnością przesłanie o tolerancji,
szacunku do odmienności innych i o tym,
że każdy z nas jest wyjątkowy i wartościowy, przez słowo bajki i możliwość twórczego działania umocniło w dziecięcym

ECHA WYDARZEŃ W DZIELNICY IX

Na kłopoty... sztuka

Dzieci wsłuchiwały się w opowieść
Magdaleny Stoch o Myszce Franciszce
i jej dramatycznej przygodzie z Kotem
Psotem, po której bohaterka musiała
zmierzyć się ze swoją niepełnosprawnością i wykluczeniem społecznym. Dzieci
próbowały nazywać uczucia i emocje towarzyszące Myszce, przedstawiały je za
pomocą kolorów, a zwieńczeniem warsztatów były prace plastyczne z elementami

fot. Anna Sulencka

18 kwietnia w Klubie Iskierka odbyły się
warsztaty plastyczne z elementami bajkoterapii poruszające jeden z problemów
społecznych.

fot. Renata Grotowska

ECHA WYDARZEŃ W DZIELNICY IX

Życzymy przedszkolakom, by posiadaną wiedzę zachowały w pamięci, ale
nie musiały zbyt często wykorzystywać
jej w praktyce.
RG
odbiorze świata jego pozytywny obraz.
Warsztaty prowadzone były przez Marię Grzeszczyszyn-Budziosz.
Ponieważ mamy, które towarzyszyły
swoim pociechom w tych warsztatach, wyraziły chęć udziału w tego typu inicjatywach, kierownik Klubu
Iskierka pani Grażyna
Stępniewska-Szynalik
zapewnia, że nie było to
spotkanie ostatnie.
Zachęcamy zatem do
spoglądania na stronę
internetową klubu: www.
naszaiskierka.pl w poszukiwaniu
dobrych
propozycji na spędzenie
czasu – dla siebie i dla
dzieci.
AS

Konkurs Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki
„Dzielnica IX – dzielnica ogrodów”
W jednym z ubiegłorocznych numerów Pisma Rady Dzielnicy IX zapowiadaliśmy inicjatywę, z którą aktualnie zwracamy się do
naszych Czytelników, Mieszkańców Dzielnicy IX. Zarząd i Rada Dzielnicy IX wraz z CSW „Solvay” ogłaszają konkurs „Dzielnica
IX – dzielnica ogrodów”. Konkurs trwa do 31 października 2012 roku. Uczestnikami mogą być Wszyscy Mieszkańcy Naszej
Dzielnicy, którzy osobiście, pisemnie lub telefonicznie zgłoszą swój udział, właściwie udział swojego ogrodu, w Konkursie.
Przedmiot Konkursu, czyli Państwa ogród zostanie oceniony przez jury konkursu według ustalonych kryteriów:
- różnorodność roślin ozdobnych,
- nasycenie obszaru ogrodu roślinnością,
- plan zagospodarowania przestrzeni ogrodu,
- zaangażowanie osobiste „ogrodnika”,
- walory estetyczne oraz oryginalność przedsięwzięcia.
Państwa dzieło ogrodnicze zostanie nagrodzone i przedstawione w Piśmie
Rady Dzielnicy IX w miesiącu listopadzie 2012 roku. Fotografie ogrodów zostaną zaprezentowane na specjalnej wystawie.
Rada Dzielnicy IX oczekuje na liczne zgłoszenia!
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kładka nad czasem
Jak bramy Józefowa otwarły się na świat...
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fot. Renata Grotowska

fot. Adam Migdał

fot. Anna Sulencka

fot. ze zbiorów ŁTK

Do czasu II wojny światowej klasztor
Zgromadzenia Sióstr
Matki Bożej Miłosierdzia w podkrakowskich Łagiewnikach był
obiektem zamkniętym,
służącym
wyłącznie
siostrom i ich wychowankom. Dzisiaj spełniają się słowa papieża Jana Pawła II: „Łagiewniki są stolicą kultu
Miłosierdzia Bożego”. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia z łaskami
słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i relikwiami św. Faustyny, gości rocznie setki tysięcy pielgrzymów z całego świata.
Dokładnie 121 lat temu, 20 sierpnia 1891 roku, kardynał Albin Dunajewski poświęcił kaplicę pod wezwaniem św. Józefa
i większe skrzydło zabudowań klasztornych przeznaczone na
Dom Miłosierdzia dla dziewcząt i kobiet potrzebujących głębokiej odnowy moralnej – drugi Dom Miłosierdzia na ziemiach
polskich, otwarty w 1868 r. przez założycielkę zgromadzenia
Matkę Teresę Potocką. Posesję nazwano „Józefowem” ku czci św.
Józefa, któremu przypisywano uproszenie tej fundacji.
Życie w Józefowie toczyło się jak w innych Domach Miłosierdzia zakładanych przez zgromadzenie. Siostry prowadziły tu pracę wychowawczą w oparciu o ufność w miłosierdzie Boga, pielęgnując wartości chrześcijańskie oraz przygotowując dziewczęta do
samodzielnego życia w społeczeństwie. Pod ich kierunkiem prowadzono w Domu pracownie usługowe haftu i tkactwa, pralnię,
introligatornię, uczono pracy w ogrodnictwie i na gospodarstwie.
Praca wychowawcza w formie całkowitej opieki nad dziewczętami i kobietami w Domu Miłosierdzia prowadzona była od
początku istnienia klasztoru do 1962 roku, kiedy to władze państwowe odebrały zgromadzeniu zakład wychowawczy i większą
część posesji. Dziś w odzyskanych w 1989 roku budynkach
mieści się Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy. W nim siostry prowadzą internat i szkoły: liceum oraz zawodowe szkoły
fryzjerską i gastronomiczną dla „trudnych” dziewcząt w wieku
15-18 lat.
Działalność wychowawcza sióstr, prowadzona także w domach dla dziewcząt, domach samotnej matki, domach opieki
społecznej, przedszkolach i ochronkach w Polsce, w Czechach,
na Słowacji, Białorusi, we Włoszech i Kazachstanie, tu w Krakowie przyćmiona została wydarzeniami, jakie nieoczekiwanie
sprowadziła na Józefów jedna z sióstr.
W okresie międzywojennym w klasztorze łagiewnickim
mieszkała s. Faustyna Kowalska. Jej życie było na pozór bardzo
zwyczajne, monotonne i szare. Gorliwie spełniała wszystkie prace, wiernie zachowywała reguły zakonne, była skupiona, milcząca,
a przy tym naturalna, pełna życzliwej i bezinteresownej miłości.
Na zewnątrz nic nie zdradzało jej bogatego życia mistycznego,
a jednak to ona została wybrana przez Chrystusa, aby przypomnieć prawdę o miłości Miłosiernego Boga do wszystkich ludzi.
Faustyna, wyniszczona chorobą, zmarła w wieku 33 lat w opinii
świętości w dniu 05.10.1938 r. w domu zgromadzenia w Łagiewnikach. Jej posłannictwo zostało zapisane w Dzienniczku – dzieło
to w sposób niezwykły przybliża tajemnicę Miłosierdzia Bożego,
zachwyca ludzi prostych, ale także naukowców.
W 1943 roku krakowski spowiednik siostry Faustyny jezuita o. J. Andrasz poświęcił pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego
pędzla Adolfa Hyły, namalowany wedle wskazówek z Dzienniczka, i zainicjował uroczyste nabożeństwa ku czci Miłosierdzia Bożego. Obraz szybko zasłynął łaskami, dlatego z roku na
rok zwiększała się liczba pielgrzymów, którzy nawiedzali także
grób siostry Faustyny. Jej relikwie spoczywają obecnie na ołtarzu

w kaplicy klasztornej łagiewnickiego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, pod słynącym łaskami obrazem Jezusa Miłosiernego.
Żywiołowo rozwijający się kult i rosnąca sława siostry Faustyny na stałe otworzyły bramy Józefowa światu. Kult Bożego
Miłosierdzia w formach przekazanych przez siostrę Faustynę
zaczął się szerzyć na wszystkich kontynentach, szczególnie
dynamicznie po beatyfikacji siostry Faustyny w 1993 r. i jej
kanonizacji 30 kwietnia 2000 r., a także dzięki pielgrzymkom
papieża Jana Pawła II do Łagiewnik w 1997 r. i w roku 2002,
kiedy dokonał konsekracji nowej bazyliki w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i zawierzył Miłosierdziu Bożemu losy świata,
Kościoła i każdego człowieka.
Do niedawna niewielki klasztor w Łagiewnikach dziś jest
światowym centrum kultu Bożego Miłosierdzia dla pielgrzymów z Polski i innych krajów świata. Siostry Matki Bożej Miłosierdzia służą pielgrzymom przez modlitwę, prelekcje, wydawanie kwartalnika Orędzie Miłosierdzia, wydawnictwo Misericordia oraz pomoc potrzebującym i prowadzenie Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego. Przyjęcie tysięcy pielgrzymów z całego świata, szczególnie licznie przybywających każdego roku
na uroczystość Bożego Miłosierdzia w pierwszą niedzielę po
Wielkanocy, spowodowało konieczność
rozbudowy
Sanktuarium. W tym roku
17 sierpnia przypada
jubileusz 10-lecia konsekracji Bazyliki Bożego Miłosierdzia. Przy
Sanktuarium działają
specjalistyczne poradnie służące pomocą
osobom z problemami
dotyczącymi trzeźwości, życia rodzinnego i
religijno-moralnymi.
Do dyspozycji pielgrzymów jest również Dom Duszpasterski
z salą konferencyjną i zapleczem hotelowo-gastronomicznym
oraz pasażem handlowym.

Jedna z mieszkanek Dzielnicy IX wspomina, jak kilkadziesiąt lat
temu jej mama wczesną wiosną każdego roku pokonywała szmat
drogi z centrum Krakowa, aby z łagiewnickiego wzgórza klasztornego przywieźć sadzonki kwiatów rabatowych, uprawianych przez siostry.
Wraz z sadzonkami mama czerpała
także „chwile zadumy”.
Pozostaje mieć nadzieję, że także
i dziś, pomimo splendoru i światowego rozgłosu, w Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia w Łagiewnikach pielgrzymi znajdują wytchnienie i przestrzeń doświadczenia Bożej miłości,
które jeszcze nie tak dawno temu,
skromnie ubrane, przyciągały tu kobietę pod pozorem potrzeby zdobycia
bratków z siostrzanej plantacji. AS
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