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WIGILIA *
W dniu Adama i Ewy
porzućmy dąsy, swary,
zostawmy kłótnie, gniewy,
– tak każe zwyczaj stary!
Podzielmy się opłatkiem,
niech dobroć w nas zagości,
w święty czas radości
miejmy jej pod dostatkiem!
Słodka jak nektar motyla
niech będzie święta chwila.
Kłopoty, troski odrzućmy w kąt!
Wszak Polak, gdy świętuje,
to bankierem się czuje!

MIĘDZY NAMI WRÓŻBITAMI *
Temat rzeka:
Co nas czeka?
Każdy siebie niech zapyta,
wszak co Polak, to wróżbita,
który przyszłość czarno widzi
a różowo, gdy labidzi:
„Jakoś to będzie
tutaj i wszędzie!”
Ktoś się wzbogaci, ktoś zubożeje,
ktoś się rozpłacze, ktoś się zaśmieje.
Tak się od lat
kręci ten świat,
a kto pociąga za obrotów sznurek
– Bóg raczy wiedzieć, nie ja gryzipiórek!

* wiersze autorstwa Jerzego Faliszka

Pismo Rady Dzielnicy IX  
Łagiewniki-Borek Fałęcki

Drodzy Czytelnicy!

U progu świątecznego czasu życzymy Wam, 
aby w Waszych domach zagościły zgoda 
i pojednanie, a w nadchodzącym 2013 roku 
niech królują optymizm i powodzenie 
w realizowaniu planów.

Zarząd i Rada Dzielnicy IX

O młodzieżowym 
Teatrze Nieco 
Większych Form
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110 lat szkoły 
w Łagiewnikach
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U progu zimy...
Nietypowo, bo do wiosny daleko, na terenach zielonych Dziel-
nicy IX zakończone zostały prace porządkowe.

W dobrej współpracy Rady Dzielnicy IX z pracownikami  
ZIKiT przeprowadzono gruntowne porządkowanie terenu nad 
rzeką Wilgą na odcinku między mostami w rejonie ul. Strąko-
wej i ul. Brożka. Wycięte zostały zbędne zarośla i usunięte dzi-
kie wysypiska śmieci.  

Teren przyszłego Parku Rzecznego Wilga zasługuje na stałą 
opiekę i krok poczyniony w tym kierunku nie może być zmar-
nowany. Tu gorąco apelujemy do mieszkańców os. Cegielniana 
o dostateczną wrażliwość i dbałość o to, by tereny nad rzeką nie 
stały się ponownie wielkim śmietnikiem.

Na terenie Parku Solvay dokonano nasadzeń drzew w rejonie 
ul. Żywieckiej Bocznej oraz w ramach planowej gospodarki wy-
cięto zagrażające złamaniem drzewa w rejonie ul. Niemcewicza 
i ul. Zakopiańskiej. W pobliżu pomnika przy ul. Herberta posa-
dzono krzewy. Osiemnaście drzew dopełniło zieleń wysoką na 
terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Fredry.

Obsadzono także niską zielenią gazony przed Marketem Po-
int w Rynku Fałęckim.

Dalsze prace porządkowe zaplanowane są w okresie wiosen-
nym.             RG 

  

RADNI DZIELNICY IX W SPRAWIE...
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RADNI DZIELNICY IX W SPRAWIE...

Posprzątajmy naszą dzielnicę. 
Popatrzmy, jak robią to inni
Rada Dzielnicy VIII właśnie zakończyła pomyślnie projekt oswa-
jania graffiti. Rozpoczęty w roku 2011 projekt adresowany do 
autorów tego rodzaju twórczości, zrealizowany został w formie 
konkursu, którego rezultaty, w postaci bajecznie kolorowych 
obrazów na murach, cieszą oczy mieszkańców dzielnicy. 

Gratulujemy pomysłodawcom i zwycięzcom konkursu.
Podobny pomysł pojawił się także w kręgu radnych naszej 

dzielnicy, niestety nie znalazł zrozumienia wśród większości, 
dlatego wyprzedziła nas Dzielnica VIII. Dzisiaj w świetle roz-
poczętego przez Miasto programu walki z nielegalnym graffi-
ti powinniśmy „przyjrzeć się, jak robią to inni”. W rozmowie 
z radną Dzielnicy VIII panią Urszulą Twardzik uzyskałam 
zapewnienie gotowości współpracy i możliwości skorzystania 
z ich doświadczeń. Jeżeli uda nam się pójść śladami radnych 
Dzielnicy VIII, zmienimy wygląd przestrzeni publicznej na te-
renie Łagiewnik, os. Cegielniane, Borku Fałęckiego i może na 
zawsze znikną z murów kompromitujące napisy.         RG 

GRATULACJE DLA LAUREATÓW 
konkursu „Dzielnica IX – Dzielnica Ogrodów”

Zarząd Rady Dzielnicy IX składa gratulacje zwycięzcom konkur-
su: pani Teresie Woźniak (I miejsce), pani Zofii Kalinowskiej 
(II miejsce), pani Marii Rodakowskiej (III miejsce) oraz SOSW 
Nr 6  i zaprasza wszystkich laureatów na uroczyste spotkanie 
w siedzibie Rady Dzielnicy IX w dniu 13 grudnia o godzinie 18.00, 
w czasie którego zostaną wręczone nagrody ufundowane przez 
firmę Castorama-Zakopianka.            RG

Pani Teresa Woźniak w swoim ogrodzie, który w konkursie „Dzielnica IX – Dzielnica Pani Teresa Woźniak w swoim ogrodzie, który w konkursie „Dzielnica IX – Dzielnica 
ogrodów” nagrodzono I miejscem.ogrodów” nagrodzono I miejscem.
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Z PRAC RADY DZIELNICY IX

W sprawie linii Nr 8 i Nr 19
Na sesji w dniu 4 grudnia Rada Dzielnicy IX podjęła uchwałę 
w sprawie komunikacji miejskiej na terenie Dzielnicy IX do przy-
stanku końcowego „BOREK FAŁĘCKI”. 
Rada Dzielnicy IX ponownie zwróciła się z wnioskami o przywró-
cenie tras tramwajów linii Nr 8 i Nr 19 sprzed zmian wprowadzo-
nych w dniu 17.11.2012 i obowiązujących w dniu dzisiejszym. 

ZDANIEM RADY DZIELNICY IX
* Linia tramwaju Nr 8 przebiegała na trasie od Borku Fałęckiego 

do Bronowic Małych, łącząc południe z zachodnią częścią Krakowa 
w sposób optymalny, tzn. najkrótszą trasą, poprowadzoną przez 
centrum miasta, co stwarzało dobre rozwiązanie komunikacyjne 
docelowe i liczne możliwości przesiadkowe.

* Linia Nr 8 zapewniała szybkie przemieszczanie się w obrębie 
centrum Krakowa, bez korzystania z przesiadek, co jest szczególnie 
ważne dla osób starszych, inwalidów i innych, dla których podró-
żowanie środkami komunikacji miejskiej stanowi pewną trudność.  
Aspekt ten dotyczy także turystów, ponieważ tradycyjnie linia Nr 8 
prowadziła z Bronowic (Muzeum Młodej Polski) na Kazimierz i do 
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Ta historyczna 
trasa była sprawdzonym od lat swoistym elementem przewodnika 
po Krakowie.

* Linia tramwaju Nr 8 zapewniała mieszkańcom Borku Fałęckie-
go, osiedla Kliny, Jugowic (a także innych dzielnic oraz miejscowości 
położonych na południe od Krakowa) bezpośrednie połączenie 
z rejonem ulic Karmelickiej i Królewskiej, gdzie mieszczą się liczne 
szkoły: od poziomu podstawowego, poprzez gimnazja, licea do wyż-
szych uczelni. Zmiana trasy linii Nr 8 w znacznym stopniu utrudniła 
komunikację pasażerom, którzy dojeżdżają do szkół z dużej odległo-
ści, zatem nie jest zasadne narażanie ich na dodatkowe przesiadki 
(pierwszej lub drugiej dokonali już na pętli w Borku Fałęckim).

* Komunikacja w Dzielnicy IX, położonej w dużej odległości od 
centrum, opiera się na komunikacji tramwajowej trzech linii: Nr 
8, Nr 19 i Nr 22. Do przystanku Borek Fałęcki nie został skierowa-
ny z centrum miasta żaden autobus komunikacji miejskiej. Zatem 
skoro nie przewidziano komunikacji alternatywnej, to konieczne są 
optymalne rozwiązania w zakresie kursowania linii tramwajowych.

* Skierowanie linii tramwajowej Nr 8 do końcowego przystan-
ku „CICHY KĄCIK” nie jest w żadnym razie uzasadnione. Nie 
uzasadniają tej decyzji potoki pasażerskie, przystanek końcowy 
znajduje się w miejscu mało uczęszczanym – to nie jest pętla prze-
siadkowa. W tym kierunku istnieje także komunikacja autobusowa. 

Linia Nr 8, która mogłaby pełnić swoją dotychczasową funkcję, zo-
stała skierowana na trasę o małej frekwencji i na odcinku od przy-
stanku „UJ” do przystanku „Cichy Kącik” jest wykorzystana w mini-
malnym stopniu. 

* Linia tramwaju Nr 19 przebiegała na trasie Borek Fałęcki 
– Krowodrza Górka, łącząc południową i północną części Krakowa 
w sposób optymalny, czyli najkrótszą trasą prowadzącą do pośred-
niego przystanku „Dworzec Główny” (powiązanie z komunikacją 
kolejową) i równocześnie stanowiąc, od Łagiewnik, alternatywną 
trasę  dla tramwaju Nr 8, także przez centrum Krakowa, z dosko-
nałym miejscem przesiadkowym na przystankach: „Stradom”, „Wa-
wel”, „Poczta Główna”, „Dworzec Główny”. Kurs linii Nr 19 przez 
ulice Brożka i Kapelanka służył odprowadzaniu potoku mieszkań-
ców os. Cegielniane do centrum miasta. 

* Obecnie pokrycie trasy dwu linii Nr 8 i Nr 19 na odcinku 
„Borek Fałęcki” – „Korona” stanowi duże zagrożenie dla zacho-
wania punktualności przejazdu tramwaju ulicą Kalwaryjską (szcze-
gólnie w godzinach szczytu ruchu samochodowego i w razie awarii 

– wysoce prawdopodobne jest unieruchomienie w takiej sytuacji 
dwu linii tramwajowych w kierunku Borku Fałęckiego, co stanowi-
łoby odcięcie tej części miasta od centrum miasta).

* Poprowadzenie linii tramwajowej Nr 19 dłuższą trasą zmniej-
sza jej atrakcyjność jako dobrego połączenia prawobrzeżnych dziel-
nic Krakowa z Dworcem Głównym. Komunikacja znacznie odda-
lonych od Dworca Głównego (komunikacja kolejowa i autobusowa 
międzymiastowa) części Krakowa powinna odbywać się jak naj-
krótszymi trasami i w sposób bezpośredni.

* Znaczne ograniczenie częstotliwości kursowania tramwaju 
Nr 19 w dni powszednie w godzinach skrajnych, a także w sposób 
drastyczny w sobotę, oraz likwidacja linii Nr 19 w niedziele i święta, 
przyczyniły się do jej deprecjacji, w konsekwencji obniżenia stan-
dardu i komfortu komunikacji w rejonie Dzielnicy IX, w porówna-
niu ze stanem sprzed zmian wprowadzonych w dniu 17.11.2012 r.

* Przedstawiony wyżej stan pogłębiony został przez skierowanie 
tramwaju linii Nr 19 do pętli „Dworzec Towarowy”. Decyzja ta, 
podobnie jak w przypadku tramwaju linii Nr 8 nie jest uzasadniona 
poważnymi argumentami.

Rada Dzielnicy IX ocenia pozytywnie trasy i godzinowe roz-
kłady jazdy linii Nr 8 i Nr 19 sprzed zmian dokonanych w dniu 
17.11.2012 i dlatego wnioskuje o ich przywrócenie.

Rada Dzielnicy IX stwierdza, że zmiany dokonane w dniu 
17.11.2012 r. w zakresie komunikacji tramwajowej, dotyczące linii 
obsługujących mieszkańców Borku Fałęckiego i Łagiewnik są nie-
korzystne i stanowią znaczne utrudnienie dla pasażerów.

Ponadto zmiany te podnoszą wydatki ponoszone przez miesz-
kańców na komunikację miejską, z której, z racji dużej odległości 
od centrum miasta, zmuszeni są korzystać.

RADNI DZIELNICY IX W SPRAWIE...

Sprawozdanie z ostatnich sesji
Podczas dwóch posiedzeń w dniach 23 listopada oraz 5 grudnia 
Rada Dzielnicy IX podjęła 6 uchwał.

Przegłosowano wniosek o przywrócenie tras i rozkładów jazdy 
linii tramwajowych Nr 8 i Nr 19 sprzed zmian dokonanych w dniu 
17.11.2012 r. (więcej na ten temat w artykułach na stronach 3. i 4.).

W formie uchwały skierowane zostały uwagi do sporządzanego 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

„Polana Żywiecka”. Są to następujące wnioski:
1. Utrzymanie na dotychczasowym obszarze terenów zielonych 

i terenów zalesionych: pomiędzy ul. Żywiecką, Zawiłą i potokiem 
Urwisko oraz pomiędzy ulicami Obozową, Karakuły i Żywiecką.

2. Utrzymanie charakteru zabudowy niskiej poniżej ul. Karabuły 
w kierunku północnym (budynki nie powinny być wyższe niż 1,5 
kondygnacji – tak jak po drugiej stronie ulicy).

3. W związku z sąsiedztwem zabudowy o odmiennym charakte-
rze plan powinien zawierać rozwiązania dotyczące powstania i roz-
budowy istniejącej infrastruktury. Dotyczy to rozwiązań komuni-
kacyjnych: sieci dróg i komunikacji miejskiej.

4. Na południowo-wschodniej granicy obszaru „Polana Żywiec-
ka” konieczne jest rozważenie budowy liniowego układu komunika-
cyjnego (łączącego ul. Zawiłą z ul. Orzechową i skrzyżowaniem z ul. 
Zakopiańską, po działkach stanowiących własność Gminy Kraków), 
mającego na celu wyprowadzenie rosnącego ruchu wchodzącego na 
skrzyżowanie ulic Zakopiańskiej i Orzechowej.

Wnioskowano także o zapewnienie należytej ochrony Lasu Bor-
kowskiego, zgodnie z obowiązującym prawem.

Radni negatywnie zaopiniowali ustalenie warunków zabudo-
wy dla rozbudowy i nadbudowy istniejącego budynku mieszkalne-
go jednorodzinnego oraz budowy budynku  mieszkalnego wieloro-
dzinnego z garażem podziemnym przy ul. Fredry 73b.

Pozytywnie zaopiniowano ponowne zawarcie umowy najmu lo-
kalu socjalnego, położonego przy ul. Fredry 32a na następny okres. 

Rada uchwaliła listę rankingową potrzeb remontowych (inwe-
stycyjnych) placówek oświatowych z terenu Dzielnicy IX na 2013 r.

Uchylono uchwałę z dnia 15.10.2012 r. w tej sprawie i zaopinio-
wano pozytywnie możliwość dzierżawy części działki Nr 259/24. 
o pow. 0,0012 ha położonej w obrębie 44 j.e. Podgórze, przy ul. Go-
ryczkowej w celu lokalizacji zestawów kompaktowych przeznaczo-
nych na gromadzenie odpadów stałych przez mieszkańców Wspól-
noty Mieszkaniowej Budynków przy ul. Żywieckiej 18-44.        AS
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Głos mieszkańca w sprawie linii Nr 8

Szanowni Radni!

Bardzo proszę o podjęcie wszelkich starań w celu przy-

wrócenia dawnej trasy tramwaju nr 8. O wyborze szkoły 

podstawowej dla mojego syna, mieszczącej się 200 m od 

przystanku „Batorego”, przy ul. Sobieskiego, zadecydowało 

nie tylko to, że obydwoje z mężem pracujemy w centrum 

Krakowa, ale przede wszystkim możliwość dojazdu prawie 

do samej szkoły tramwajem nr 8. Teraz, odkąd tramwaj 

omija ulicę Karmelicką, jest to niemożliwe. Trudno będzie 

się przesiadać na mrozie z sześciolatkiem, zresztą nie wia-

domo gdzie to zrobić, by nie znaleźć się w kolejnym zatło-

czonym tramwaju.

Decyzja o zmianie trasy została podjęta dwa miesiące 

po rozpoczęciu roku szkolnego, nikogo nie interesuje to, że 

w okolicy ul. Karmelickiej mieszczą się co najmniej cztery 

szkoły, zarówno podstawowe, jak i licea. Nie jesteśmy je-

dyną rodziną, która znalazła się w tej sytuacji. Czy wła-

dze miasta wolą, żebyśmy małe dzieci dowozili do szkoły 

samochodami, przyczyniając się do i tak bardzo trudnej 

sytuacji w mieście, gdy idzie o zanieczyszczenie powietrza? 

Nie wspominając już o dodatkowym koszcie przejazdu wią-

żącym się z wykupieniem biletów na dwie linie, i to tylko po 

to, by przejechać dodatkowy kilometr, którego przecież nie 

będziemy z sześcioletnim dzieckiem pokonywać pieszo.

Apeluję do Państwa o wstawienie się w tej ważnej dla wie-

lu mieszkańców Borku Fałęckiego i innych dzielnic sprawie 

i niezłomność w negocjacjach, jeśli taka będzie konieczna.

Z poważaniem

Dorota Pietrzyk-Reeves

(mieszkanka z ul. Huculskiej)

RADNI DZIELNICY IX W SPRAWIE...

Nie idźmy (jedźmy) tą drogą!, 
czyli kilka rozsądnych uwag na temat 
zmian w komunikacji miejskiej w Krakowie

Zapisano już wiele stron papieru, wypowiedziano wiele słów 
na temat tzw. remarszrutyzacji, czyli usprawnienia komunikacji 
miejskiej w naszym grodzie Kraków i co...?
W dniu 17 listopada 2012 roku zostały wprowadzone zmiany, 
które nie cieszą pasażerów.

W tym miejscu przy-
pomnę znaną zapewne 
wszystkim czeską anima-
cję filmową pt. „Sąsiedzi”. 
Bohaterowie filmu z du-
żym uporem zmieniają 
swoje otoczenie, podej-
mując różne wyzwania. 
Niestety ich działania, 
nawet gdy mają charakter 
kosmetyczny, np. wbicie 
w ścianę gwoździa, koń-
czą się totalną katastrofą, 
ściana, a nawet cały dom 
ulega zniszczeniu. Aneg-
dota ta może być prze-
niesiona do krakowskiej 
rzeczywistości komuni-
kacyjnej.

Uruchomienie nowej 
trasy dla linii tramwa-
jowych do przystanku 

„CZERWONE MAKI” mogło wiązać się jedynie z kosmetycznymi 
zmianami i poszerzeniem oferty komunikacyjnej dla pasażerów, tym-
czasem stało się „komunikacyjnym trzęsieniem ziemi krakowskiej”.

Dla Dzielnicy IX jest to bolesne doświadczenie, ponieważ zapro-
ponowane zmiany w kursowaniu linii tramwajowych Nr 8 i Nr 19 
spowodowały obniżenie standardu i komfortu komunikacji. Pamię-
tajmy, że nie dysponujemy połączeniami autobusowymi z centrum 
miasta, dlatego komunikacja tramwajowa w naszej dzielnicy jest 
bardzo ważna. Rada Dzielnicy IX dała temu wyraz budując w 2012 
roku, z wykorzystaniem własnych środków finansowych, dwa no-
woczesne perony tramwajowe („Sanktuarium Bożego Miłosierdzia” 
i „Solvay”), remontując jeden („Solvay” w kierunku miasta) oraz 
remontując infrastrukturę drogową na pętli w Borku Fałęckim.

Wysłanie dwu linii tramwajowych na pętle o charakterze tech-
nicznym („CICHY KĄCIK” – linia Nr 8 i „DWORZEC TOWA-
ROWY” – linia Nr 19 ), gdzie „wrony zawracają”, to zmarnowanie 
potencjału tych połączeń i równocześnie próba przekonania opo-
nentów, że przecież znakomicie działa system przesiadkowy. Sys-
tem przesiadkowy, zastosowany w marszrutyzacji jako zasada, jest 
iluzją, ponieważ nie został do niego dostosowany system peronowy. 

Rozmieszczenie krakowskich peronów nie przypomina metra i nie-
stety niejednokrotnie, by dokonać przesiadki, należy przedostać się 
przez skrzyżowanie. 

Wystarczy spojrzeć na obowiązujący rozkład jazdy wymienio-
nych linii tramwajowych, by znaleźć potwierdzenie dla powyższych 
krytycznych ocen.

Nie dziwią więc różne formy protestu: stanowisko wyrażone przez 
Radę Dzielnicy IX w podejmowanych uchwałach, liczne pisma i listy 
mieszkańców oraz bardziej spektakularne uliczne manifestacje.

Komunikacja w Krakowie – zajmująca wysoką pozycję na liście 
oceniającej jakość komunikacji w miastach Polski – spadła na gło-
wę. A upadki na głowę są niebezpieczne.

Myślę, że nastąpił teraz okres weryfikacji decyzji dotyczących 
zmian z dnia 17 listopada, bo przecież warto czasem skorzystać z lu-
dowych mądrości zawartych w przysłowiach: „Gdy trzech ci mówi, 
żeś pijany, to idź spać”.             RG

Dzisiaj zamieszczamy jeden z głosów mieszkańców w dyskusji 
na temat komunikacji.

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.

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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ROZMOWA MIESIĄCA
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„Jest w orkiestrach dętych taka siła...”
Rozmowa z Panem Tadeuszem 
Bednarzem o historii i codzienności 
Orkiestry Dętej Solvay w Borku Fałęckim

Dla potwierdzenia słów tytułu zachęcam Państwa do przeczy-
tania ostatniej na łamach Pisma Rady Dzielnicy IX w roku 2012 

„Rozmowy miesiąca”. Zaproszenie zgodził się przyjąć Pan Tade-
usz Bednarz, gospodarz Orkiestry Dętej Solvay. 

Spotykamy się w siedzibie orkiestry, w CSW Solvay przy ul. Za-
kopiańskiej w Krakowie. Jest to obecnie miejsce cotygodniowych 
prób 30-osobowego zespołu, pracującego pod batutą doświadczo-
nego muzyka i dyrygenta, członka orkiestry od 2000 roku, Pana 
Stanisława Damiana. 

Witając się z moim rozmówcą, spieszę z wyjaśnieniem, że Pan 
Tadeusz Bednarz pełni w orkiestrze bardzo odpowiedzialną funkcję 

– gospodarza orkiestry, do którego należy szeroki zakres obowiązków: 
nadzór nad instrumentami i ich konserwacją, gospodarka nutami 
i repertuarem, kontakty z opiekunami, patronami orkiestry, przygo-
towanie prób, występów, cała logistyka związana z koncertami oraz 
utrzymanie porządku w siedzibie orkiestry. 

Renata Grotowska: Od jak dawna jest Pan związany z orkie-
strą?

Tadeusz Bednarz: Do orkiestry wprowadził mnie w roku 1961 
brat związany z krakowską „Sodą”, chociaż ja w niej nie pracowa-
łem i nie mieszkałem w tej dzielnicy. Gospodarzem orkiestry zo-
stałem po śmierci swego poprzednika, Władysława Petri, w roku 
1998. Funkcja ta wiąże się ogromem obowiązków, o czym już Pani 
wspomniałem.

RG: Długi staż pracy na tym stanowisku pozwolił Panu osobiście 
poznać wielu członków orkiestry i być w środku jej historii.

TB: To prawda, orkiestra w 2000 roku obchodziła Jubileusz 85-
-lecia. Założona została przez dyrektora Henryka Kułakowskie-
go w 1925 roku. Zespół orkiestry rekrutował się przede wszyst-
kim z pracowników Fabryki Sody Solvay w Borku Fałęckim. Jeden 
z pierwszych kapelmistrzów ppor. Stefan Syryłło w krótkim czasie 
podniósł poziom artystyczny orkiestry i zyskała ona wysoką pozycję 
w mieście, koncertując w Radiu Kraków, w czasie defilad, uroczysto-
ści kościelnych, latem w parku przyfabrycznym, zimą w sali widowi-
skowej. Niestety okupacja hitlerowska przerwała działalność orkie-
stry. Mój poprzednik, gospodarz orkiestry Piotr Zięba, we wrześniu 
1939 roku ukrył duże instrumenty pod sceną sali widowiskowej 
i zamurował wejście. Niemcy, chociaż intensywnie poszukiwali in-
strumentów, nie znaleźli ich i tak przetrwały czas okupacji.

RG:  Tak zakończył się pierwszy rozdział wspaniałej historii, ale 
oczywiście nasza Jubilatka ma znacznie bogatszą przeszłość...

TB: Kolejne karty historii, to powojenne losy naszej orkiestry, 
ściśle powiązane z losami krakowskiej „Sody”. Po wojnie, powsta-
łe w latach 1901-1906 zakłady sodowe w Borku Fałęckim, zostają 
przekształcone w KZS Solvay. Orkiestra wznawia swoją działalność 
już w 1945 roku pod batutą kapelmistrza M.S. Sebastianowicza, 
a następnie do roku 1952 prowadzi ją kapelmistrz II Armii WP 

– Stanisław Wróblewski.
RG: Czy w powojennej historii orkiestry są jakieś szczególne zda-

rzenia?
TB: To na pewno 23-letni okres prowadzenia orkiestry przez kpt. 

Jana Wojnarowskiego oraz powitanie Ojca Świętego Jana Pawła II 
na terenie byłej fabryki Solvay’a w czerwcu 1997 roku. 

RG: W jaki sposób orkiestra „odnalazła się” w nowej rzeczywisto-
ści, po likwidacji KZS Solvay w latach 1990-1996?

TB: Fakt ten spowodował oczywiście zakłócenia działalności 
artystycznej, ponieważ straciliśmy jedynego sponsora, który od po-
czątku istnienia orkiestry dbał o wszystkie jej potrzeby. W okresie 
przejściowym było trochę zamieszania, ale w 1993 roku orkiestra 
otrzymała patronat Domu Kultury Podgórze w Krakowie. Od tego 
czasu współpraca z naszym patronem układa się bardzo dobrze, za 

co dziękujemy dyrektor DK Podgórze, Pani Marcie Peruckiej-Tyt-
ko. Trzeba dodać, że finansowo jesteśmy wspomagani także przez 
Radę Dzielnicy IX oraz warszawskie oddziały Solvay-CHEMIA 
i Solvay-PHARMA (z ostatnim zakładem od 2009 r. nie utrzymu-
jemy już kontaktów). Dzięki ich wsparciu mogliśmy nagrać dwie 
płyty z muzyką marszową, rozrywkową i kolędami. W tych trud-
nych czasach dziękujemy za każdą złotówkę przeznaczoną na naszą 
działalność.

RG: Przedzierając się przez bogatą, bo przecież już 87-letnią histo-
rię, dotarliśmy do współczesności. Jakimi problemami żyje orkiestra 
dzisiaj?

TB:  Trzeba przyznać, że niestety żyjemy nie tylko przyjemno-
ściami. Mamy problemy finansowe, ponieważ istnieje konieczność 
uzupełniania i konserwacji instrumentów, elementów mundurów, 
zapewnienia transportu na koncerty, które w większości odbywają 
się poza naszą siedzibą. Proszę pamiętać, że gramy jeszcze w części 
na instrumentach firmy Bohland Fuks, zakupionych dla orkiestry 
w roku 1935 (!) lub na własnych instrumentach członków orkiestry. 
W 2010 r. kupiliśmy np. trzy trąbki. Mundury kupujemy „na raty”, 
uzupełniając je w każdym roku w miarę możliwości, ponieważ jed-
na czapka kosztuje 120 złotych. 

RG: A w jaki sposób uzupełniany jest osobowy skład orkiestry?
TB:  Członkowie naszej orkiestry są wykształconymi muzykami. 

Trafiają do nas z wojskowych orkiestr, z filharmonii, operetki. Są 
wśród nas także osoby uczące się w szkole muzycznej lub muzyku-
jący studenci. Mamy pewne trudności, by związać ich z orkiestrą, 
ponieważ nie możemy płacić wynagrodzeń za czas prób. To jednak 
jest pewien problem.

RG: Czy osoby te odchodzą do konkurencji?
TB: W pewnym zakresie tak. Gminy podkrakowskie stwarzają 

swoim orkiestrom znacznie lepsze warunki finansowe, ale w Kra-
kowie nie mamy dużej konkurencji, ponieważ obecnie istnieją tyl-
ko trzy cywilne orkiestry dęte: Młodzieżowa Staromiejska Orkie-
stra Dęta, działająca przy Hucie Mittal Steel Poland Kraków i nasza 
Orkiestra Dęta Solvay w Borku Fałęckim. Teraz jest tworzona or-
kiestra dęta w Pychowicach.

RG: To jednak sukces! Zakończmy więc naszą rozmowę optymi-
stycznie. Z czego jest Pan dumny?

TB: Orkiestra koncertuje 87 lat, od 2004 roku do dziś daliśmy 
ok.120 koncertów, otrzymaliśmy wiele nagród i wyróżnień. Miesz-
kańcy Borku Fałęckiego co roku mogą uczestniczyć we wspólnym 
kolędowaniu (najbliższe 16 grudnia w CSW Solvay – przyp. redak-
cji), także w czasie uroczystości w kościele pw. Matki Bożej Zwycię-
skiej. Z kościołem tym, rówieśnikiem orkiestry, zawsze łączyły nas 
dobre relacje. 

Na koniec muszę dodać, że niepowtarzalną atmosferę mają tak-
że koncerty w domach opieki społecznej, dla niepełnosprawnych 
i osób starszych.

RG: Dziękuję za czas poświęcony na spotkanie, a ponieważ zbliża 
się okres świąteczny oraz kolejny rok puka do naszych domów, po-
zwolę sobie na Pana ręce przekazać z tej okazji serdeczne życzenia 
dla wszystkich członków orkiestry.

Renata Grotowska
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Do 18 grudnia 2012 r. wyłożone są do pu-
blicznego wglądu projekty MPZP obsza-
rów, „Łagiewniki”, „Borek Fałęcki Północ”, 

„Zakopiańska-Zawiła”. Termin składania 
uwag dotyczących wyłożonych projektów 
planów upływa dnia 4 stycznia 2013 r.

Plan dla obszaru „Łagiewniki” ma 
pozwolić na harmonijny i uporządkowa-
ny rozwój tej części miasta, usytuowanej 
w sąsiedztwie głównych arterii miejskich, 
a także kluczowego obszaru rozwoju kul-
turowego, jakim jest Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia w Łagiewnikach wraz z reali-
zowanym Centrum Jana Pawła II.

Istniejąca zabudowa posiada czytelny 
układ przestrzenny, z przewagą obiektów 
budownictwa jednorodzinnego. Z uwagi 
na rezerwy terenów niezabudowanych oraz 
atrakcyjną lokalizację następuje tu wpro-
wadzanie bardziej intensywnej zabudowy 
odmiennych funkcji (obiektów usługo-
wych), a także wielorodzinnej zabudowy 
mieszkaniowej. Zapisy planu mają regu-
lować warunki i standardy wykorzystania 
terenów, aby zapewnić zachowanie lokal-
nego gabarytu zabudowy, odpowiednią 
ilość i standardy obiektów realizacji celów 
publicznych, a także prawidłową obsługę 
komunikacyjna obszaru.

Obszar planu „Borek Fałęcki Północ” 
obejmuje zespoły niskiej, uporządkowa-
nej zabudowy mieszkaniowej położonej 
w sąsiedztwie intensywnie rozwijających 
się osiedli wielorodzinnych w rejonie 
ul. Kobierzyńskiej oraz terenów usług ko-
mercyjnych w rejonie ul. Zakopiańskiej. 
Wprowadzenie regulacji przestrzennych 
pozwoli zabezpieczyć obszar północnego 
Borku Fałęckiego przed nadmiernym i nie-
kontrolowanym dogęszczaniem zabudowy, 
zachowując przy tym istniejące zasoby te-
renów zielonych i rekreacyjnych, a także re-
zerwę terenową przewidzianą dla realizacji 
ważnego elementu układu transportowego 
miasta – tzw. Trasy Łagiewnickiej.

Plan „Zakopiańska-Zawiła” ma na celu 
ustalenie i uściślenie zasad kształtowania 
przestrzeni na tym obszarze, z uwzględnie-
niem istniejących uwarunkowań, interesów 
właścicieli i dysponentów terenów oraz in-
teresu publicznego. Obejmuje obszar o bar-
dzo atrakcyjnej lokalizacji, w znacznym 
już stopniu zainwestowany starą zabudową 
mieszkaniową niskiej intensywności, pod-
legającą w ostatnich latach intensywnej wy-
mianie, powiązanej ze zmianą jej charakte-
ru i funkcji. W związku z atrakcyjnością tej 
części miasta, w obszarze tym oczekiwana 
jest dalsza, rosnąca dynamika inwestowa-
nia. Obszar ten wymaga wprowadzenia 
regulacji koordynujących proces zagospo-
darowania, ponieważ spontaniczna jego za-
budowa, w drodze indywidualnych decyzji, 

Wyłożenie projektów miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów Dzielnicy IX 

doprowadzić może nie tylko do chaosu, ale 
przede wszystkim do obniżenia wartości 
przestrzeni, jak również do narastania pro-
blemów komunikacyjnych tej części miasta.

Projekty planów wraz z prognozą od-
działywania na środowisko udostępnione 

są również na stronie internetowej http://
www.bip.krakow.pl.

Uwagi do planów należy składać 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
4 stycznia 2013 r. – z podaniem imienia 
i nazwiska lub nazwy jednostki organiza-
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cyjnej i adresu oraz oznaczeniem nierucho-
mości, której uwaga dotyczy. Uwagi można 
wnosić:

– na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa 
w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w Biurze 
Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sare-
go 4 (Dziennik Podawczy – pok. 10),

– drogą pocztową na adres: Urząd Miasta 

Krakowa, Biuro Planowania Przestrzenne-
go, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,

– drogą elektroniczną: opatrzone bez-
piecznym podpisem elektronicznym we-
ryfikowanym przy pomocy ważnego kwa-
lifikowanego certyfikatu lub poprzez Elek-
troniczną Platformę Usług Administracji 
Publicznej (ePUAP).

Uwagi są rozpatrywane przez Prezyden-
ta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od 
dnia upływu terminu ich składania. Roz-
patrzenie następuje w formie Zarządzenia 
Prezydenta Miasta Krakowa publikowa-
nego w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta Krakowa na stronie interne-
towej http://www.bip.krakow.pl. 
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Uwagi Zarządu Rady Dzielnicy IX 
do projektów MPZP

W czerwcu 2011 roku Rada Dzielnicy IX dostała do zaopinio-
wania projekt wyznaczonych granic miejscowych planów zagospo-
darowania dla następujących  obszarów dzielnicy pod nazwami 
roboczymi: „Polana Żywiecka”, „Liban”, „Borek Fałęcki Północ”, 

„Łagiewniki”.
Zarząd Rady Dzielnicy IX po intensywnych konsultacjach ze 

specjalistami Biura Planowania Przestrzennego Miasta Krakowa 
oraz w porozumieniu z zainteresowanymi mieszkańcami wypra-
cował uwagi do granic poszczególnych obszarów. Pomimo nega-
tywnego stanowiska Stowarzyszenia Mieszkańców „Borek”, zapro-
ponowano włączenie terenów zielonych prywatnych, leżących po 
wschodniej stronie ul. Żywieckiej, oraz Lasu Borkowskiego sięga-
jącego do stadionu KS Borek do obszaru „Polana Żywiecka”. Po-
dobnie w odniesieniu do obszarów „Liban” i „Borek Fałęcki Północ” 
wnioskowano o włączenie w ich granice części Parku Solvay (do 
ul. Kościuszkowców). Zawnioskowano również o przeprowadzenie 
korekty przebiegu granicy planu w sąsiedztwie ul. Podhalańskiej 
po granicach działek prywatnych nie objętych jeszcze procedurami 
postępowania o wydanie WZiZT w celu ochrony charakteru za-
budowy jednorodzinnej w tym rejonie. Dodatkowo wnioskowano 
o wyeliminowanie połączeń komunikacyjnych zmierzających do 
wyprowadzenia ruchu ze znajdującej się na tym terenie zabudo-
wy wielkoblokowej na ul. Podhalańską, zwracając przy tym uwagę 
gremiom decyzyjnym, że ruch ten winien być wyprowadzony na 
projektowaną ul. 8 Pułku Ułanów.

Proponowano włączenie w granice obszaru planu „Łagiew-
niki” terenów od ul. Fredry do ul. Turowicza, wnioskując przede 
wszystkim o wyznaczenie równolegle do ul. Turowicza, na całej 
długości, drogi – korytarza komunikacyjnego wyprowadzającego 
ruch samochodowy z tego obszaru w rejon centrum handlowego 
Bonarka. Podobnie jak to obecnie funkcjonuje po drugiej stronie 
ul. Turowicza w Dzielnicy XI. Ulica Fredry nie może być jedyną 
alternatywą odbioru ruchu samochodowego dla zabudowy na tym 
obszarze, obecnie zdecydowanie o charakterze wielorodzinnym 
i dużej intensywności.

Ponadto Zarząd Rady Dzielnicy IX zawnioskował o sporządze-
nie dodatkowego pitego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego – obszaru pod nazwą „Borek Fałęcki Południe” 
(obecna nazwa „Zakopiańska-Zawiła”), obejmującego teren po-
między ul. Zakopiańską i Zawiłą a miejscowymi planami zagospo-
darowania przestrzennego obszarów „Polana Żywiecka” i „Liban”. 

Plan Zakopiańska-Zawiła ma na celu ochronę istniejącej na tym 
terenie zwartej zabudowy jednorodzinnej o niskiej intensywności. 
W odniesieniu do tego obszaru wnioskowano także o zarezerwo-
wanie terenu na korytarz komunikacyjny, łączący ul. Orzechową 
z ul. Zakopiańską, poprzez drogę prowadzącą po północnej stronie 
cmentarza w Borku Fałęckim w kierunku ul. Zawiłej. Wnioskowa-
ny korytarz powinien zapewnić realizację układu komunikacyjne-
go wyprowadzającego ruch z rejonu skrzyżowania Zakopiańska/
Orzechowa i obszarów intensywniejszej zabudowy już istniejącej 
i planowanej w tym rejonie, w kierunku ul. Zawiłej z ominięciem 
skrzyżowania w ul. Zakopiańskiej i na Górze Borkowskiej.

Dla wszystkich tych obszarów zwracaliśmy uwagę na zapewnie-
nie ochrony ekologicznej oraz ochronę terenów zielonych. 

Uważaliśmy za uzasadnione i wnioskowaliśmy o konieczność 
zarezerwowania terenów gminnych na cele usług publicznych, 
szczególnie w planie „Liban” działek gminnych w rejonie ul. Ko-
ściuszkowców. Postulowaliśmy także o zarezerwowanie na cele 
parkingowo-postojowe i zabudowę zatoki postojowej dla autobu-
sów działek przy w ul. Kościuszkowców na terenie planów „Liban”, 
i „Borek Fałęcki Północ”.

Rezultatem naszych działań wydanych w formie uchwał Rady 
Dzielnicy IX z lipca 2011 r. było podjęcie przez Radę Miasta Kra-
kowa w dniu 26.10.2011 uchwał o przystąpieniu do sporządzania 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla pię-
ciu wskazanych przez Radę Dzielnicy IX obszarów. Nie zostały 
uwzględnione wszystkie uwagi dotyczące zmian granic dla po-
szczególnych obszarów planów. Przyjęto natomiast do realizacji 
piąty plan, w zmienionych w stosunku do wnioskowanych grani-
cach, pod nazwą „Zakopiańska-Zawiła”.

Rok 2012 był okresem sporządzania planów, które w chwili obec-
nej znajdują się na końcowym etapie prac. W ostatnich miesiącach 
odbywały się publiczne dyskusje nad planami poszczególnych ob-
szarów z udziałem zainteresowanych mieszkańców naszej dzielnicy. 
Zbieranie pisemnych uwag stron w odniesieniu do gotowych pla-
nów wyznaczone jest na grudzień 2012 r. i styczeń 2013 r. Dokładne 
informacje na  ten temat  są publikowane na stronie internetowej 
Dzielnicy IX – www.dzielnica9.krakow.pl.

Zarząd Dzielnicy IX będzie wnioskował o objęcie planami miej-
scowymi obszarów, które nie zostały włączone do planów obecnie 
procedowanych, a mają szczególne znaczenie dla rozwiązań ko-
munikacyjnych na terenie Dzielnicy IX. Będziemy wnioskowali 
o utrzymanie w obecnie procedowanych planach wprowadzonych 
rozwiązań ochronnych ważnych dla interesu mieszkańców dzielni-
cy i wnioskowali o wprowadzenie tych dotychczas pominiętych.

Formułujemy jednocześnie uwagi do zmian w nowo opracowy-
wanym „Studium zagospodarowania przestrzennego Miasta Kra-
kowa” .

Zarzd Rady Dzielnicy IX

RADNI DZIELNICY IX W SPRAWIE...

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Drogi seniorze!
W związku ze zbliżającymi się świę-
tami Bożego Narodzenia, policjanci 
Wydziału Prewencji Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Krakowie przygo-
towali kilka wskazówek dotyczących 
bezpieczeństwa.

Dla wielu z nas jest to czas zakupów, wyjazdów z domu 
– spotkań z najbliższymi oraz związanego z tym zamieszania i 
przedświątecznej krzątaniny. W tej „wielkiej gorączce” świątecz-
nej zadbajmy o bezpieczeństwo swoje i bliskich.

Zróbmy wszystko, aby te szczególne dni minęły nam w spo-
kojnej, rodzinnej atmosferze.

GDY JESTEŚMY W DOMU  PAMIĘTAJMY!
• Nie otwierajmy „bezmyślnie drzwi”, gdy tylko usłyszymy 

dzwonek do drzwi.
• Zawsze przed otwarciem drzwi, pytajmy się, kto nas odwie-

dza – pracownicy urzędów, organizacji „pomocowych” najczę-
ściej telefonicznie zapowiadają swoją wizytę.

• Nie wpuszczajmy do mieszkania osób, których nie znamy 
– nigdy nie wiemy jakie mają wobec nas zamiary.

• Starajmy się nie przechowywać w domu większej ilości go-
tówki lub kosztowności.

• Utrzymujmy kontakty ze swoimi sąsiadami, którzy często służą 
swą pomocą ludziom strasznym mieszkającym w ich otoczeniu.

• Po przyjściu do domu, zawsze zamykajmy drzwi wejściowe.
• W miejscu widocznym w mieszkaniu umieśćmy numery 

telefonów alarmowych, z których w sytuacji zagrożenia będzie-
my mogli skorzystać.

Policjanci Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie
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Dąb – drzewo życia
W grudniu zwykle zmieniamy kierunek re-
fleksji. Zapominamy o ciemnych barwach 
codzienności, zwracając nasze myśli ku 
świętom Bożego Narodzenia. Zadajemy 
pytania: Co przyniesie Nowy Rok?, oczeku-
jąc pomyślnych wieści – marzymy...

W tych rozważaniach może towarzy-
szyć nam dąb – drzewo życia, drzewo 
płodności, siły, długowieczności i nie-
śmiertelności. W mitologii starożytnej 
był drzewem Zeusa (Jowisza), także Jah-
we. Natomiast na terenie zamieszkałym 
przez plemiona słowiańskie poświęcony 
był bogowi piorunów Perkunowi i miał 
status świętego drzewa, a w jego bliskości 
odprawiano święte obrzędy.

Ze względu na swój potężny wygląd 
dąb stał się symbolem potęgi i mądrości, 
podtrzymywał sklepienie niebieskie i pa-
tronował pierwszym królom. To właśnie 
to drzewo, o tak znakomitych koneksjach, 
możecie Państwo spotkać wędrując po 
naszej dzielnicy. 

Dąb – pomnik przyrody wspaniale pre-
zentuje się na skrzyżowaniu przy ul. Jugo-
wickiej. Przy ulicy Zakopiańskiej, w rejo-
nie pętli autobusowej na dębie zawieszono 
obraz-kapliczkę. Jest to zapewne zwyczaj 

OPINIE, KOMENTARZE

przeniesiony jeszcze z czasów pogańskich, 
gdy na przydrożnych dębach wieszano 
poświęcone obrazy, by pozbawić te drze-
wa tajemniczej magii. Wiele dębów rośnie 
w Parku Solvay, także w grupach, tworząc 
małe dębiny. Pojedyncze piękne okazy mo-
żemy spotkać nawet na małych uliczkach 
Borku Fałęckiego lub w centrum Placu 
Łagiewnickiego. Dęby, choć dwa z nich 

Dylewską we współpracy z p. Janiną Wał-
kowską. Ekspozycja prezentuje pamiąt-
kowe, historyczne dokumenty i zdjęcia. 
Wszystkim, którzy na tę wystawę udostęp-
nili materiały i zdjęcia bardzo serdecznie 
dziękujemy. Druga wystawa to przygoto-
wana przez p. Pawła Charnickiego prezen-
tacja zdjęć pokazujących współczesne wy-

ECHA WYDARZEŃ W DZIELNICY IX

110 lat szkoły 
w Łagiewnikach
W 2012 roku mija 110 lat utworzenia 
szkoły w Łagiewnikach. 16 listopada 2012 
r. odbyła się w naszej szkole uroczystość 
poświęcona obchodom tej historycznej 
rocznicy. Uczestniczyli w niej przedstawi-
ciele Wydziału Edukacji UMK, Prezydent 
Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, przed-
stawiciele Rady Dzielnicy IX, członkowie 
Łagiewnickiego Towarzystwa Kulturalnego, 
Rady Rodziców, emerytowani nauczyciele i 
pracownicy administracji naszej szkoły.

Uroczystość uświetniło widowisko po-
etycko-muzyczne nawiązujące do historii 
naszego rodzinnego Krakowa, przygoto-
wane przez panie Halinę Szawlińską i Kata-
rzynę Spólnik. Wystąpili w nim uczniowie 
gimnazjum, szkoły podstawowej a także 
dzieci z oddziału przedszkolnego, które 
zatańczyły wspaniałego krakowiaka pod 
kierunkiem p. Natalii Bieleckiej. Zaprosze-
ni goście mieli także okazję zwiedzić dwie 
wystawy. Jedną pod hasłem „Szkoła daw-
niej i dzisiaj” przygotowaną przez p. Iwonę 

mają tytuł „pomnika przyrody”, rosnące 
w naszej dzielnicy, nie mogą równać się 
z Dębem Napoleona, Dębem Bartkiem 
czy Dębem Chrobrego. Pamiętajmy jed-
nak, że jest to tylko kwestia czasu, a bę-
dziemy mogli nie tylko zachwycać się 
ich pięknem, ale także odczuwać dumę, 
że tak wiele wspaniałych okazów tego 
największego, najpotężniejszego drzewa, 
mamy na naszym terenie.   RG

Dąb z obrazem-kapliczką przy ul. Zakopiańskiej.

Dąb przy ul. Kowalskiej.
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darzenia, które miały miejsce w ostatnim 
czasie: wyjazdy na zielone szkoły, wyciecz-
ki, spacery po bliższej i dalszej okolicy.

Wszystkich zainteresowanych po-
znaniem naszej historii zapraszamy do 
zwiedzenia wystawy, w budynku naszej 
szkoły.

Iwona Dylewska
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radości i dobrej współpracy dzieci nie 
tylko tworzyły, ale i słuchały opowie-
ści o tradycjach Krakowa, poznawały 
zabytki i legendy krakowskie. Powstała 
ponad 1,5-metrowa budowla z okaza-
łymi wieżami, pomysłową nowatorską 
fasadą wykonaną z kawałków płyt CD 
oraz bibułowymi witrażami. Wnętrze 
zdobią pastelowe obrazki krakowskich 
kamieniczek, postaci z legend. Ostat-
nim etapem tworzenia szopki była 
praca nad kukiełkami. Dzieci, korzy-
stając z kawałków materiałów, włóczki, 
sznurka, koralików i cekinów ubiera-
ły uszyte z materiału proste laleczki, 
w ten sposób powstały anioły, Pan 
Twardowski, diabeł, królewna Wanda, 
smok, pastuszek, król, krakowianki, 
góralka, krakowiak, koniki, Maryja, 
Józef i Dziecię.

Zwycięzców tegorocznego 70. Kon-
kursu Szopek Krakowskich poznamy 
w niedzielę 9 grudnia, po zamknięciu 
ostatniego w tym roku numeru Pisma. 
Już dziś zapraszamy wszystkich miesz-
kańców Krakowa do Pałacu Krzyszto-
fory na coroczną wystawę szopek zgło-
szonych do konkursu. 

Małgorzata Oóg, Anna Sulencka

ECHA WYDARZEŃ W DZIELNICY IX

ECHA WYDARZEŃ W DZIELNICY IX

Z szopką 
na krakowski 
rynek  
W czwartek 6 grudnia odbył się jubi-
leuszowy 70. Konkurs Szopek Krakow-
skich. Ich twórcy tradycyjnie spotkali 
się na Rynku Głównym u stóp po-
mnika Adama Mickiewicza, by wziąć 
udział w korowodzie wokół Sukiennic. 
Z dumą informujemy, że wśród prezen-
towanych dzieł szopkarzy w tym roku 
po raz siódmy podziwiać można było 
także szopkę wykonaną przez dzieci 
z Przedszkola Nr 95. 

Przygotowania do grudniowej pre-
zentacji szopki krakowskiej w konkur-
sie trwały od października. Przedszko-
laki z grupy 6-latków brały udział w 
cotygodniowych warsztatach w CSW 
Solvay, gdzie pod okiem pani Mał-
gorzaty Wielek-Mandreli powstawały 
kolejne elementy dzieła. W atmosferze fot
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Wyobraźnia miłosierdzia
Wiemy już, choć gala wręczenia nagród odbędzie się 11 grudnia 
(po wydaniu niniejszego numeru Pisma), że wychowankowie Gim-
nazjum Nr 63 z ul. Niecałej zostali laureatami I nagrody w VI edycji 
małopolskiego projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”. 

To już drugie, po ubiegłorocznym, najwyższe wyróżnienie dla 
SOSW Nr 6 w tym projekcie, organizowanym przez Instytut Dialo-
gu Międzykulturowego im. Jan Pawła II w Krakowie. W pięciu edy-
cjach uczestniczyło ponad 26 000 uczniów z  nauczycielami z gim-
nazjów i szkół ponadgimnazjalnych z całej Małopolski. 

Nad projektem gimnazjalistów z SOSW Nr 6, który w tym roku 
realizowany był pod hasłem „Spojrzenie miłości w serca potrzebują-
cych”, czuwały nauczycielki Agnieszka Zych i Elżbieta Kulig. „Stara-
my się kroczyć za naszym patronem Janem Pawłem II, który wspierał 
duchowo samotne mamy i ich dzieci, uczył nas szacunku dla osób 
bezdomnych, był przyjacielem Matki Teresy z Kalkuty. Właśnie dla-
tego w obecnym projekcie spojrzeliśmy z miłością w kierunku Domu 
Matki i Dziecka, który znajduje się w pobliżu naszego Ośrodka, w kie-
runku osób bezdomnych, podopiecznych Przychodni Lekarskiej dla 
Bezdomnych przy ul. Olszańskiej w Krakowie oraz w stronę naszych 
rówieśników, chorych na trąd mieszkańców Ośrodka Rehabilitacji 
dla Trędowatych Jevoodaya w Indiach, oddalonego od naszej szkoły 
kilka tysięcy kilometrów” – precyzuje Agnieszka Zych.

Projekt realizowany był od kwietnia do listopada w kilku eta-
pach. Młodzież wspólnie z dziećmi z zaprzyjaźnionego Domu Mat-
ki i Dziecka z ul. Żywieckiej, bawiła się na wiosennym integracyj-
nym festynie sportowym – ważny był dar zainteresowania i czasu 
dla  maluchów. Z myślą o bezdomnych w listopadzie organizowana 
była zbiórka materiałów opatrunkowych. W czasie warsztatów edu-
kacyjnych, gdzie nieocenione okazały się doświadczenia z pobytu na 
misji w Indiach nauczycielki z SOSW Nr 6 pani Jadwigi Maciejczyk, 
i podczas pikniku integracyjnego, uczniowie poznawali kulturę, ar-
chitekturę i obyczaje panujące w Indiach oraz przygotowywali pre-

zentację o Ośrodku Jevoodaya. 
Na kampanię informacyjną wykorzystany został czas po ślubowa-

niu pierwszoklasistów w dniu 26 października. Goście obecni na uro-
czystości obejrzeli przygotowaną przez gimnazjalistów prezentację 
o warunkach życia i nauki rówieśników w Indiach oraz otrzymali ce-
giełki informacyjne o ośrodku Jevoodaya i programie Adopcja Serca 
w Indiach. Wszyscy zebrani uczniowie, nauczyciele, rodzice i goście 
mieli okazję poznać także smak indyjskich czekoladowych placków 
i aromatycznej herbacianej masali, o której pięknie opowiedziały 
pierwszaki ze szkoły podstawowej, także włączone do działań nad 
projektem. Egzotyczne słodkości przygotowali gimnazjaliści wraz 
ze studentkami pedagogiki specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego, 
którzy współpracowali z Gimnazjum Nr 63 przy realizacji projektu. 

Serdecznie gratulujemy wyróżnienia, ale przede wszystkim kieru-
jemy w stronę grona opiekunów projektu wyrazy uznania za otwie-
ranie młodych umysłów i serc wychowanków na ludzkie cierpienie 
i potrzebę współdziałania dla dobra innych. Bez wątpienia zaanga-
żowanie w działania w ramach projektu unaocznia, że „młodzież 
niedosłysząca nie tylko oczekuje pomocy, ale także sama potrafi ją 
ofiarować innym”.                AS

Korzystałam z tekstu autorstwa E.KULIG, J.MACIEJCZYK, A.ZYCH.
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ECHA WYDARZEŃ W DZIELNICY IX warsztacie, który trwa kilka miesięcy i do którego wciąż się wraca 
i doskonali, przychodzi pora na tekst literacki i jego analizę. 

AS: Wachlarz tematów, po które sięga Teatr Nieco Większych Form 
jest imponujący – wśród 16 spektakli, które pojawiły się w repertu-
arze, przewijają się wątki ze świata mitów, legend, tradycji jasełkowej, 
polskiej poezji klasycznej (Mickiewicz, Tuwim) i kabaretu. Ciężarem 
przesłania wyróżnia się „Gwiazdka w dawnej Polszcze”. To bogaty 
repertuar.

AR: Pomysły przychodzą spontanicznie i nic nie można plano-
wać, bo nie wyjdzie. Czasem tekst sam wpada w ręce, jak „Gwiazdka 
w dawnej Polszcze” – nikt tego nie zrobił, więc zdecydowałam, że 
muszę być pierwsza. Połączyłam tematy zniewolenia bogactwem 
i zniewolenia przez system wojny i wyszedł wstrząsający dokument 
o nas samych, o naszej kondycji wewnętrznej. Ludzie na premierze 
płakali, mieliśmy owacje na stojąco.

Młodzi też chcą sami coś napisać. Kto wie, to mogłoby być bar-
dzo twórcze...

AS: W czerwcu mieliśmy przyjemność oglądać, we fragmentach tak-
że podczas Dni Dzielnicy IX, nagrodzony na tegorocznej Melpomenie 
spektakl „PoBOYowisko w Krakowie”. Właściwie można powiedzieć, że 
to rodzaj widowiska – przedstawienie kabaretowe oparte na tekstach 
Boya-Żeleńskiego i Gałczyńskiego łączy piosenkę i taniec, są też elemen-
ty animacji, muzyka na żywo i na rozpoczęcie film własnej produkcji 
o początkach paryskiego i krakowskiego kabaretu. Zdołaliście ogarnąć 
tak wiele elementów i przywołać tę klubową aurę sprzed 100 lat.

AR: Często wybieramy się do miejsc, które są nam potrzebne do 
budowania atmosfery spektaklu. Organizuję też młodym spotkania 
z ciekawymi ludźmi. Kiedy zaczynaliśmy pracą nad „PoBOYowi-
skiem”, wybraliśmy się do Jamy Michalika na spektakl, tam kręcili-
śmy film. Poznaliśmy klimat początku XX wieku, a to bardzo poma-
ga w późniejszym działaniu na scenie.

AS: Teatr Nieco Większych Form jest laureatem wielu przeglądów 
amatorskich teatrów młodzieżowych. Dość wymienić kilka wyróżnień: 
spektakl „Trochę ironii, trochę groteski” uhonorowany został pierw-
szym miejscem na IX Przeglądzie Teatrzyków Dziecięcych w 2005 r. 
Pantomima o Wandzie przyniosła nagrodę Złotego Smoka w Mało-
polskim Przeglądzie Inscenizacji Teatralnych „Baśnie i legendy Krako-
wa” w roku 2007. O Spektaklu „Gwiazdka w dawnej Polszcze” granym 
m.in. dla kombatantów II wojny światowej po premierze w grudniu 
ubiegłego roku głośno było w krakowskich mediach. Występowaliście 
dla artystów Theatrum Mundi, gościnnie w Piwnicy pod Baranami. 

W tym roku przyjęliście zaproszenie na Melpomenę. Udział w tym 
trzydniowym festiwalu teatru i laury, z jakimi wróciliście, to wspania-
łe wyróżnienie, ale z pewnością także pouczające doświadczenie.

AR: Braliśmy udział w wielu przeglądach teatralnych, ale przede 
wszystkim gramy dla ludzi i to jest najważniejsze. 

To co się wydarzyło w Środzie Wielkopolskiej, jest czymś nie-
samowitym. Trzy dni teatralnego święta, cudowna atmosfera, żadnej 
konkurencji, świetna zabawa, ambitne jury, warsztaty improwizacji, 
scenograficzne...  Słowem mądrze, twórczo spożytkowany czas.

AS: Kiedy możemy spodziewać się kolejnej premiery?

AR: W marcu na Międzynarodowy Dzień Teatru. Planujemy fe-
stiwal, ale to na razie tajemnica.

AS: Czekamy z niecierpliwością na wiosenną niespodziankę. 
A tymczasem pozwalam sobie w imieniu Teatru Nieco Większych 
Form zaprosić Czytelników na spektakl „Gwiazdka w dawnej Polsz-
cze”, który zagracie tuż przed świętami 21 grudnia w Będkowicach.

Dziękuję za rozmowę.

Anna Sulencka

Gratulacje dla młodych aktorów!
Serdecznie gratulujemy Teatrowi Nieco Większych Form, któ-

ry został laureatem IX Ogólnopolskiego Konkursu Teatrów Mło-
dzieżowych Melpomena 2012, organizowanego w Środzie Wiel-
kopolskiej. Spośród 13 zespołów teatralnych z różnych stron Polski  
zakwalifikowanych do konkursu, jury, w którym zasiedli Krzysztof 
Dutkiewicz z Teatru Animacji w Poznaniu, aktorka poznańskiego Te-
atru Nowego Małgorzata Łodej-Stachowiak oraz Piotr Dobrowolski 

– teatrolog z UAM w Poznaniu, I miejsce przyznało Teatrowi Nieco 
Większych Form za spektakl „PoBOYowisko w Krakowie”. Uhonoro-
wano także naszych młodych aktorów przyznając indywidualne na-
grody aktorskie Krzysztofowi Ekstowiczowi za rolę Józia, Dawidowi 
Malcowi za rolę Gżegżółki oraz wyróżnienia aktorskie dla Mateusza 
Tarlagi i Bartłomieja Sporniaka za role konferansjerów. Specjalne 
wyróżnienie dla instruktora otrzymała także opiekunka zespołu 
Agnieszka Rzepka-Basta, która również zagrała w przedstawieniu. 

O Teatrze Nieco Większych Form
Rozmowa z opiekunem Agnieszką Rzepką-Basta

Anna Sulencka: Amatorski Teatr Nieco Większych Form działa 
od 2004 roku pod Pani kierunkiem. To kilkunastoosobowy zespół 
młodych ludzi – gimnazjalistów, którzy we wspólnym twórczym 
działaniu znajdują dobre miejsce dla osobistego rozwoju. Co dla was 
oznacza praca pod skrzydłami CSW Solvay? Po kilku latach dzia-
łania w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 3 przy 
Strąkowej, od września tego roku jest to nowe miejsce spotkań teatru. 

Agnieszka Rzepka-Basta: W CSW Solvay jest wspaniale pra-
cować. Proszę sobie wyobrazić, że na salę, jaką teraz dysponujemy, 
czekałam 8 lat – doskonałe warunki i cudowna atmosfera. 

AS: „Łączymy entuzjazm i pokorę, te najszlachetniejsze z cech 
amatorstwa – miłości wobec dziedziny teatru służącego twórczym 
spotkaniom człowieka z człowiekiem” – ta myśl powraca, przywoła-
ła ją Pani w wypowiedzi po spektaklu „PoBOYowisko w Krakowie”, 
w CSW Solvay w czerwcu. Zanim jednak wartości prawdy, dobra, 
uczciwości i pokory, które chcecie promować poprzez spektakle, skie-
rujecie w stronę odbiorcy, wcześniej muszą one iskrzyć między wami.

AR: Tworząc zespół teatralny – to jest mój trzeci – skupiam się 
przede wszystkim na wychowawczej i terapeutycznej funkcji teatru. 
Odkrywać w młodych talent, szlifować go jest – to przepiękne do-
świadczenie. Przede wszystkim pragnę podziękować prof. Annie 
Osławskiej, bo od niej nauczyłam się najwięcej i pragnę tę wiedzę 
i doświadczenie przekazywać młodym ludziom. 

Do zespołu może dołączyć każdy. Niekoniecznie musi być utalen-
towany, ważne żeby chciał i umiał się podporządkować, umiał pra-
cować w zespole. Kiedy tworzy się zespół, ważne jest ustalenie zasad 
funkcjonowania w grupie, systematyczność, pokora, umiejętność słu-
chania. Ważne jest, aby młody człowiek rozumiał, że teatr może dawać 
bardzo dużo zabawy, ale musimy także bardzo dużo dawać z siebie. 

AS: Pani młodzież jest na scenie bardzo sugestywna. To z pew-
nością utalentowani młodzi ludzie, ale osobliwe kreacje wiążą się 
z umiejętnościami i znajomością rzemiosła aktorskiego. Proszę zdra-
dzić, czym wypełniony jest czas na próbach do spektakli.

AR: Osobiście uważam, że nie ma dzieci nieutalentowanych te-
atralnie, potrzeba tylko narzędzi, aby 
z nich teatr wydobyć. Praca z młodzie-
żową grupą teatralną to opanowanie 
przede wszystkim wielu ćwiczeń para-
teatralnych, warsztatu słownego – po-
przez ćwiczenia dykcyjne, oddechowe, 
artykulacyjne po opanowanie podsta-
wowych technik aktorskich. Od nie-
dawna pracuję metodą Czechowa. Są 
to fantastyczne ćwiczenia na koncen-
trację, wyobraźnię, budowanie atmos-
fery, gestu psychologicznego. Po takim 
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W ramach rewitalizacji ogródka jordanowskiego w Parku Solvay 
wykonana została bezpieczna wykładzina pod dwoma komplek-
sami urządzeń zabawowych.

Na przełomie września i października uporządkowano teren w rejonie pętli autobusowej w Borku Fałęckim. Dziury w jezdni przy 
przystanku zostały wypełnione, przy wyjeździe z ul. Sielskiej powstała wysepka, miejsce wokół toalet zostało uporządkowane, 
zejścia na jezdnię w chodniku prowadzącym do toalet pokryte są

Inwestycje, które udało się zrealizować przed końcem 2012 roku

Pod koniec lipca oddano wyremontowany na odcinku od ul. 
Goryczkowej do ul. Jagodowej fragment ul. Żywieckiej. W listo-
padzie udało się jeszcze położyć nową nawierzchnię na jezdni 
na kolejnym odcinku do ul. Szczerbińskiego.

Staraniem Rady Dzielnicy IX, z nadzieją na skuteczność i popra-
wę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Żywieckiej, Zdunów 
i Nowogródzkiej, utworzone zostały przejścia dla pieszych po-
łączone z obniżeniem krawężników i zamontowaniem pasów 
medialnych. Postawione zostały także znaki zakazu postoju 
i zatrzymywania się w okolicy skrzyżowania.

W listopadzie przeprowadzono remont nawierzchni w ul. Żywiec-
kiej Bocznej na najbardziej zniszczonym odcinku przy ogródku 
jordanowskim oraz poszerzono jej fragment przy wjeździe od 
ul. Żywieckiej utwardzając ten odcinek tłuczniem. 


