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Inwestycja
programowa
Przedszkole
samorządowe
w Borku Fałęckim zajmowało stałą pozycję w obietnicach
przedwyborczych kandydatów
na radnych Miasta Krakowa
i Dzielnicy IX.
Zdecydowana większość kandydujących do Rady M. Krakowa z okręgu
5. oraz kandydaci do Rady Dzielnicy IX wśród obietnic, które zrealizują
w siódmej kadencji, jeżeli otrzymają mandat radnego, wymieniali na
pierwszej pozycji budowę przedszkola
samorządowego przy ulicy Kościuszkowców nr 6.
Można powiedzieć: obietnice nic
nie kosztują, ale znacznie łatwiej składa się je, gdy decyzje zostały podjęte
a projekty budynku i zagospodarowania przestrzeni wokół niego są już
gotowe. Gdyby jednak takie zobowiązanie na ulotce wyborczej trzeba
było zapisać w ubiegłym roku, pojawiłby się pewien problem. W roku
2013 tylko nieliczni wspierali inicjatywę rodziców i Zarządu Dzielnicy
IX w sprawie budowy przedszkola na
działkach przy ul. Kościuszkowców.
Śmiem twierdzić, że wielu spośród
deklarujących dzisiaj osobiste zaangażowanie, nie miało żadnej wiedzy
na temat problemów związanych z tą
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inwestycją, a może nawet byli jej przeciwni.
Tyle faktów w kontekście zamkniętej już karty wyborów samorządowych.
Mnie jednak najbardziej cieszy fakt,
że chociaż przez moment przedszkole
wystąpiło w roli zwyczajnej kiełbasy
wyborczej, to jednak w rzeczywistości stanie się jedną z ważniejszych
gminnych inwestycji w naszej dzielnicy, realizowanych w latach 2015-2017
i w kolejnych akcjach wyborczych będzie już czym się pochwalić.
No właśnie: czym będzie można się
pochwalić?
Budynek przedszkola powstanie
w technologii klasycznej (nie będzie to
przedszkole w „blaszaku”, czyli modułowe, jak z oburzeniem wypowiadali
się w kampanii wyborczej kandydaci,
nie mający wiedzy na temat projektu),
z pomieszczeniami na dwóch kondygnacjach z zastosowaniem windy osobowej. Ponadto w projekcie budynku
zastosowano wszystkie parametry,
które są zgodne z wymogami programu priorytetowego LEMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej ogłoszonego przez NFOŚiGW,
oraz dostosowano go do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Zasadnicza forma architektoniczna
budynku, bryła i elewacje zostały zaakceptowane przez architekta Miasta.
Należy sądzić, że przedszkolaki
szczególnie podziękują projektantom za salę teatralno-taneczną o powierzchni ok. 120m2 z przeznaczeniem na zajęcia artystyczne oraz za
salę o powierzchni 67m2 do zajęć
sportowych i gimnastyki korekcyjnej.
Należy dodać, że w zakresie okre-
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zastępując ją ścieżką prowadzącą od
alei parkowej, a zaoszczędzoną w ten
sposób powierzchnię utwardzoną
przeznaczono na zwiększenie miejsc
postojowych. Kolejne, najważniejsze
zmiany, zostaną wprowadzone po dokonaniu punktowej korekty MPZP
„Liban” w odniesieniu do obszaru ZP.5
(zieleń zagospodarowana). Wtedy będą
mogły powstać dodatkowe miejsca postojowe, wybudowane w technologii
parkingów zielonych, oraz drugi plac
zabaw dla przedszkolaków.
W związku z powyższym został
przygotowany projekt uchwały grupy

radnych w sprawie korekty MPZP „Liban” w zakresie obszaru ZP.5.
Proponuję wszystkim, którzy z taką
beztroską zgłaszają chęć adopcji tego
niechcianego przez wiele lat dziecka –
przedszkola, by pochylili się nad jego
problemami już we wczesnym dzieciństwie, wnikliwie je poznali i chcieli
im zaradzić, wtedy, gdy dziecko dorośnie, będzie można ogłosić wychowawczy sukces.
Renata Grotowska, radna Dz. IX

fot. Renata Grotowska

fot. Renata Grotowska

ślenia funkcji pomieszczeń i ich lokalizacji w budynku uwzględniono wiele
wniosków Zarządu Dzielnicy IX skierowanych do Wydziału Edukacji UMK.
W Piśmie Rady Dzielnicy IX nr 7
pisałam o problemach związanych
z zagospodarowaniem terenu wokół
budynku przedszkola. Wiele z nich, na
wniosek Zarządu Dzielnicy IX, rozwiązano pozytywnie, np. zwiększono
powierzchnię placu zabaw w stosunku
do poprzedniej wersji, gdy planowano
budynek jednokondygnacyjny, zlikwidowano ścieżkę prowadzącą do głównego wejścia od ul. Kościuszkowców,
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spotkanie Łagiewnickiego Towarzystwa
Kulturalnego

Zielono mi

fot. ze zbiorów ŁTK

fot. ze zbiorów ŁTK

fot. ze zbiorów ŁTK

20 listopada 2014 r. w czasie spotkania towarzyskiego
Łagiewnickiego Towarzystwa Kulturalnego wystąpił gościnnie nauczycielski kabaret „Zielono mi”, który zaprezentował
wspaniały program pt.: „Czy smok tańczył ludwinowskie
tango?”. Aktorzy rozbawili publiczność – były piosenki, tańce i nawiązanie do zwyczajów dawnego Krakowa. Uczestnicy spotkania razem z członkami kabaretu śpiewali stare
krakowskie piosenki. Humory wszystkim dopisywały, panowała serdeczna, radosna atmosfera.
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echo wydarzeń w Krakowie

Pierwsze miesiące pracy Rady
Krakowskich Seniorów
30 września 2014 roku, na pierwszym, inauguracyjnym
posiedzeniu nowo wybranej Rady Krakowskich Seniorów
wybrany został 4 osobowy Zarząd RKS w składzie: przewodniczący RKS – pan Antoni Wiatr, wiceprzewodnicząca RKS – pani Barbara Ostrowska-Płaszewska, wiceprzewodnicząca RKS – pani Barbara Szafraniec, sekretarz RKS
– pani Joanna Talar.
Rada liczy 25 członków, w tym 11 mężczyzn i 14 kobiet.
Wszyscy członkowie RKS przekroczyli już 60. rok życia i są
mieszkańcami Gminy Kraków. Pracują na zasadzie wolontariatu nie pobierając żadnego wynagrodzenia za swoją pracę
w radzie.
Posiedzenia RKS odbywają się w zasadzie jeden raz
w miesiącu, natomiast zarząd rady spotyka się co tydzień.
Rada korzystać będzie z pomieszczenia Młodzieżowego
Centrum Kultury im. Henryka Jordana przy ul. Krupniczej
38, na I piętrze, gdzie od stycznia 2015 pełnione będą dyżury
członków RKS celem kontaktu z seniorami naszego miasta.
Obecnie RKS skupiona jest na tworzeniu wewnętrznej
struktury organizacyjnej gwarantującej sprawne funkcjonowanie. Powstał już Regulamin Pracy Rady oparty na Statucie Rady Krakowskich Seniorów. Regulamin przewiduje
utworzenie w RKS pięciu komisji tematycznych:
– komisja aktywizacji osób starszych, współpracy z instytucjami Seniorów i więzi międzypokoleniowej,
– komisja profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia Seniorów,
– komisja sportu, turystyki i rekreacji oraz infrastruktury
dla Seniorów,
– komisja ds. ekonomicznych i lokalowych warunków życia oraz zapobiegania wykluczeniu społecznemu Seniorów,
– komisja edukacji, bezpieczeństwa, kultury i dziedzictwa
narodowego.
Członkowie RKS biorą udział w konferencjach, sympozjach oraz szkoleniach organizowanych przez organizacje pozarządowe a dotyczących szeroko pojętej polityki senioralnej prowadzonej przez organa państwowe i samorządowe.
Rada Krakowskich Seniorów, nazywana żartobliwie
„Srebrną Radą” lub „Radą Starszych”, zaopiniowała Gminny Program Aktywności i Integracji Społecznej Seniorów na
lata 2015-2020 przedstawiony przez władze miasta.
3 grudnia 2014 roku członkowie RKS uczestniczyli
w uroczystym otwarciu nowego oddziału dziennego dla seniorów w Centrum Medycznym Scanmed Multimedis przy
ulicy Armii Krajowej 5 w Krakowie.
Na ostatnim posiedzeniu RKS w dniu 11.12.2014 r., na

którym uchwalono Regulamin Pracy RKS, wyłoniono skład
osobowy poszczególnych komisji tematycznych, a także powołano rzecznika prasowego RKS, którym został Marian
Krzewiński.
Podjęto również kilka uchwał natury organizacyjnej
oraz zainicjowano działania mające na celu ochronę terenów i miejsc przyjaznych seniorom, zgodnie z Gminnym
Programem Aktywności i Integracji Społecznej Seniorów
w Krakowie.
Przewiduje się pełnienie dyżurów przez członków RKS –
raz w tygodniu, w poniedziałki, w godz. 11-13 w pomieszczeniu Rady Seniorów, przy ul. Krupniczej 38, I p. w Krakowie
w celu bezpośredniego kontaktu z seniorami naszego miasta.
Z chwilą przydzielenia RKS numeru telefonu możliwy
będzie również kontakt telefoniczny z członkami Rady Krakowskich seniorów, a numer ten zostanie podany do publicznej wiadomości.
Obrady zakończyły się uroczystością świątecznego łamania się opłatkiem, na którą to uroczystość przybyli: ks.
bp. Grzegorz Ryś, ks. Stanisław Sudoł – proboszcz parafii
Najświętszego Salwatora w Krakowie, a także przedstawiciele Rady Miasta i Prezydenta Miasta z panem Bogusławem
Kośmiderem i panią Anną Okońską-Walkowicz na czele.
Tę tradycyjną uroczystość uświetniły tematyczne występy
artystyczne młodzieży i seniorów oraz wspólne śpiewanie
kolęd.
W czasie posiedzeń RKS daje się zauważyć olbrzymie
zaangażowanie poszczególnych członków rady w działania
mające na celu poprawę życia codziennego seniorów, ochronę praw im należnych oraz zaktywizowanie środowisk senioralnych.
Walka z wykluczeniem społecznym seniorów i ponowna
ich integracja z resztą społeczeństwa poprzez przywrócenie
więzi międzypokoleniowej to najbliższe cele Rady Krakowskich Seniorów.
Marian Krzewiński – rzecznik prasowy RKS
Członek Rady Krakowskiej Seniorów

Jak pozbyć się odpadów wielkogabarytowych!
Posimy wszystkich mieszkańców, by wstrzymali się z generalnymi porządkami i nie wyrzucali odpadów wielkogabarytowych w różnych miejscach nieprzeznaczonych na składowanie śmieci.
Jest harmonogram odbioru dużych gabarytów, ustalony przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania na
rok 2015. Dla Dzielnicy IX są to drugie tygodnie: lutego, maja, sierpnia i listopada. Należy uprzednio –
w pierwszym tygodniu danego miesiąca – zgłosić potrzebę odbioru: podać adres, umówić się na dokładny
termin odbioru i wystawić odpady przed domem. Telefon do MPO w tej sprawie: 12 646 23 95.
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Zmiany w Dzielnicy IX w ostatnich czterech latach

Winda przy przejściu pod Zakopianką (przystanek Sanktuarium)

Ulica św. Faustyny
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fot. Renata Grotowska

fot. Renata Grotowska

fot. Renata Grotowska

Poprawiła się jakość infrastruktury w rejonie przystanków tramwajowych przy ul.
Zakopiańskiej. W 2012 roku zmodernizowane zostały perony na przystankach Sanktuarium BM oraz Solvay, przejście przez tory
oraz przejście podziemne przy przystanku
Sanktuarium BM (to ze środków miejskich).

Ulica Ruczaj

fot. Anna Sulencka

Przejście pod Zakopianką przy przystanku Sanktuarium

Standard przejścia pod Zakopianką podwyższyła wybudowana w ostatnich miesiącach winda (koszty pokryte zostały ze środków Miasta). Mamy także nowy chodnik od
przystanku Sanktuarium BM w kierunku
ZUS, w budowie jest przystanek przy tej
instytucji.

Peron przy przystanku Solvay

Ulica Kołodziejska

fot. Anna Sulencka

Przejście na przystanku Sanktuarium

fot. Anna Sulencka

fot. Anna Sulencka

INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA

www.dzielnica9.krakow.pl

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ RADY DZIELNICY IX 6. KADENCJI

Ulica Cegielniana

Największa część środków, jakimi dysponowała Rada
Dzielnicy IX, przeznaczona została na modernizację ciągów
komunikacyjnych. Do najważniejszych remontów, jakie
wykonane zostały w czasie ubiegłych 4 lat należą: chodnik
w ul. św. Faustyny, jezdnia i chodnik w ul. Kołodziejskiej,
nakładka i chodnik w ul. Cegielnianej, remont nawierzchni,
chodnik i miejsca postojowe w ul. Borsuczej, modernizacja
ul. Zdunów – budowa chodnika oraz remont nawierzchni
połączone z kolektorem wykonanym przez MPWiK, nakładka na ul. Zbrojarzy na odcinku od ul. Montwiłła-Mireckiego do mostku na potoku Młynny Kobierzyński oraz budowa
chodnika na odcinku dalszym od mostku do ul. Turonia,
remont fragmentów nawierzchni ul. Żywieckiej, przejście
piesze między ulicami Nowogródzką i Kościuszkowców,
pobocza postojowe na ul. Żywieckiej Bocznej oraz ukończony w ostatnim czasie sięgacz z ul. Nowogródzkiej do
SOSW Nr 6 (przedłużenie ul. Na Zrębie).

Ulica Zbrojarzy

Ulica Zdunów

Ulica Borsucza
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fot. Renata Grotowska

Przy okazji remontowania chodników zmodernizowane zostały lub powstały przejścia dla pieszych z obniżeniem krawężników i zamontowaniem
pasów medialnych, np. na skrzyżowaniu ulic Żywieckiej, Zdunów i Nowogródzkiej, ul. Cegielnianej.

fot. Renata Grotowska

Ulica Zbrojarzy

fot. Renata Grotowska

Ulica Żywiecka

fot. Anna Sulencka

fot. Renata Grotowska

fot. Anna Sulencka
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fot. Renata Grotowska

INFRASTRUKTURA KOMUNALNA

Altana śmietnikowa przy ul. Goryczkowej

Od jesieni 2013 r.
mamy w Parku Solvay
toaletę. Rada Dzielnicy IX
przeznaczyła także środki na doświetlenie parku
oraz oświetlenie na os.
Cegielniane. Przy ul. Goryczkowej powstała altana
śmietnikowa. Dokonano
remontu dwóch mostków na Potoku Urwisko.
Rozpoczęła się również budowa kolektora
kanalizacyjnego dla ulic
Orzechowej, Jeleniogórskiej oraz Hoffmanowej
(MPWiK).

Toaleta w Parku Solvay

fot.. Renata Grotowska

Zmiany w Dzielnicy IX w ostatnich czterech latach

INFRASTRUKTURA SPORTOWA * TERENY ZIELONE I REKREACYJNE
W Dzielnicy IX powstały dwa boiska wielofunkcyjne:
na terenie Gimnazjum Nr 24 oraz przy ZSOI Nr 17 (ul.
Fredry). Są to inwestycje miejskie. Rada Dzielnicy IX finansowała ochraniacze na częściach metalowych boiska i piłkochwyty. Ze środków dzielnicowych doposażony został KS
Borek – powstały m.in. boksy dla piłkarzy na boisku, zakupiony został sprzęt nagłaśniający.

boisko wielofunkcyjne przy Gimnazjum nr 24

Środki z puli na zieleń i tereny rekreacyjne rada VI kadencji przeznaczyła na doposażenie ogródka jordanowskiego przy ul. Fredry, na utrzymanie Parku Solvay w ramach
przygotowania do rewitalizacji (wycinka i nasadzenia drzew
oraz montaż bezpiecznej wykładziny pod dwoma kompleksami urządzeń zabawowych) i przede wszystkim na budowę
ogródka jordanowskiego przy ul. Do Wilgi – ukończony
został I etap tej wieloletniej inwestycji nazwany strefą seniora.

OBIEKTY EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZE
W budynkach instytucji oświatowych zlokalizowanych
na terenie Dzielnicy IX, czyli Gimnazjum nr 24 przy ul.
Montwiłła-Mireckiego, SOSW nr 6 przy ul. Niecałej, Przedszkolu nr 95 przy ul. Żywieckiej, ZS nr 3 przy ul. Hm. Millana oraz ZSO nr 17 przy ul. Fredry przeprowadzono szereg
remontów finansowanych przez Radę Dzielnicy IX. Były to
m.in.: wymiana okien (gimnazjum oraz ZSO nr 17), termoizolacja, remont dachu (gimnazjum), remonty sanitariatów
(SOSW nr 6), warsztatów szkolnych i sal lekcyjnych (dawna
„Skórzanka”), nowa elewacja (SOSW nr 6 oraz „Skórzanka),
unowocześnienie urządzeń w ogrodzie (SP Nr 95).
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Ważnym osiągnięciem
ostatnich lat jest rozpoczęcie procedury budowy
przedszkola samorządowego przy ul. Kościuszkowców w Borku Fałęckim. Zatwierdzony przez
Architekta Miasta projekt
czeka na realizację.

Ogród przedszkolny SP nr 95

fot. Renata Grotowska

fot. Renata Grotowska

fot. Renata Grotowska

Ogródek jordanowski przy ul. Do Wilgi, I etap: kącik seniora
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PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ RADY DZIELNICY IX 6. KADENCJI
PROJEKTY INTEGRACYJNE
Działalność Rady Dzielnicy IX to także projekty artystyczne, obywatelskie oraz integrujące społeczność lokalną. W VI kadencji rady realizowane były konkursy foSpotkanie z panem Franciszkiem Klimkiem
w ramach „Dziewiątka zaprasza”

tograficzne promujące Dzielnicę IX, cztery edycje konkursu
na najpiękniejszy ogród w Dzielnicy IX, konkurs „Graffiti
w przestrzeni Dzielnicy IX” oraz cykl spotkań integrujących
pokolenia pt. „Dziewiątka zaprasza”.
W listopadzie 2014 r. zapoczątkowany został z inicjatywy Rady Dzielnicy IX projekt obywatelski, który angażuje mieszkańców w kwestię zagospodarowania przestrzeni
– odbywały się konsultacje z mieszkańcami budynków przy
ul. Zakopiańskiej, które zaowocują sporządzeniem rekomendacji dla tego obszaru.

fot.. Renata Grotowska

fot.. Renata Grotowska

Laureaci konkursu „Dzielnica IX dzielnicą ogrodów”, edycja 2013

Pokonkursowe malowanie muralu
w Parku Solvay, wrzesień 2013
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fot. Anna Sulencka

zaprasza: Zarząd

Dzielnicy IX

Wernisaż wystawy pokonkursowej „Ukryte talenty artystyczne ludzi III wieku”, 2011 r.

niczne, a także konkursy: cykliczny „Pamiątka z Krakowa”,
konkurs plastyczny z okazji „Święta Drzewa” oraz spektakle
teatralne. Dofinansowywane są także np. coroczne spotkania emerytów i rencistów z okazji Dnia Solidarności oraz
działalność Teatru Nieco Większych Form, Zespołu Pogodna Jesień i Orkiestry Dętej Solvay.
Klub Kultury Iskierka wykorzystuje środki przekazane
przez Dzielnicę na warsztaty batiku, warsztaty witrażowe,
konkurs „Ukryte talenty artystyczne ludzi III wieku”.
Spektakl
młodzieżowego Teatru
Nieco Większych Form

fot. Anna Sulencka

Rada Dzielnicy IX wspiera także instytucje kulturalne
działające na terenie dzielnicy.
Środki finansowe przekazane CSW Solvay tylko w roku
2014 przeznaczone zostały na zajęcia dla uczniów placówek
oświatowych z terenu Dzielnicy IX: m.in. warsztaty budowania robotów z klocków lego, warsztaty tworzenia biżuterii, warsztaty pszczelarskie oraz historyczno-architekto-
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kulturalnie w Dzielnicy IX

Z BIBLIOTECZNEJ PÓŁKI

Wystawa malarstwa artysty
z Borku Fałęckiego

Na zimowe wieczory – książka!

Do końca stycznia 2015 r. w Galerii Iskierka
prezentowane są prace malarskie Jana Piaskowskiego.

skiej. „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej to książka, która

Na zimowe wieczory polecamy powrót do klasyki pol-

jak żadna inna opisuje letnie miesiące. Czytając ją wręcz
czuje się pachnące, schnące siano, świeżo skoszoną trawę
i upalne powietrze. Sielankowe – w porównaniu do naszego
w ciągłym pośpiechu – życie poprawia humor i daje nadzieję, że zimowe miesiące niepostrzeżenie miną.
Dla lubiących zimę proponujemy coś innego. „Opowieść
wigilijna” Carla Dickensa to książka, która wprowadza do
naszego życia magiczny nastrój świąt, śnieżną zimę, wyczekiwanie na cud.
Bożena Szymeczko

ZAPRASZAMY DO FILII NR 12
PODGÓRSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
PRZY UL. ZAKOPIAŃSKIEJ 103
infrastruktura w Dzielnicy IX

Informacja

fot. Renata Grotowska

Autor jest mieszkańcem Borku Fałęckiego, uczęszczał do
Szkoły Podstawowej nr 49 przy ul. Montwiłła-Mireckiego.
Jak sam wspomina, od najmłodszych lat jego ulubionymi
zajęciami były malowanie i rysowanie, a w szkole redagował
gazetki ścienne. Malarstwem zajął się dopiero po ukończeniu studiów na Wydziale Odlewnictwa Krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej. Przez 3 lata uczęszczał do szkoły
rysunku i malarstwa. Początkowo kopiował obrazy słynnych
malarzy, później zaczął tworzyć własne kompozycje. Są to
głównie rysunki walorowe, w których artysta posługuje się
szarościami, aby wydobyć z przedmiotów głębię i zaznaczyć
grę świateł, a także pastele.
Wystawa w Klubie Iskierka zatytułowana jest „Borkowskie pejzaże”. Zapraszamy!
AS

W wyniku starań Zarządu Dzielnicy IX środki inwestycyjne – kwota w wysokości 157 202 zł – pozostałe po realizcji I etapu zadania „budowa przystanku tramwajowego
na żądanie przy ZUS ul. Zakopiańska”, zostały przeniesione
na realizcję remontów dróg i chodników w roku bieżącym
(2014).
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wydarzenia kulturalne

Grudniowe szanty

fot. Anna Sulencka

fot. Anna Sulencka

drzeja Staszczaka, także ci, którzy poznają tajniki grania na
gitarze na zajęciach w Klubie Iskierka.
Sobotnie popołudnie upłynęło w niezwykle miłej i przyjaznej atmosferze. Ulegliśmy urokowi żeglarskich ballad
z dużą dozą humoru. Dla wykonawców przygotowane były
upominki w uznaniu ich pracy wkładanej w naukę gry na
instrumencie oraz na zakończenie spotkania słodki poczęstunek.
AS

fot. Anna Sulencka

fot. Anna Sulencka

fot. Anna Sulencka

Tym razem, po piosence
biesiadnej i kolędowaniu
w ubiegłym roku, królowała szanta – piosenka żeglarzy. Czapka kapitańska wędrowała kolejno do młodych gitarzystów, którzy
sterowali rejsem ze sceny.
Nad całością czuwał Andrzej Staszczak – instruktor gry na gitarze i dusza
artystyczna Krakowskiej
Grupy Biesiadnej, której możemy posłuchać od
czasu do czasu w Iskierce.
Wystąpili uczniowie An-

fot. Anna Sulencka

13 grudnia w Klubie Kultury Iskierka odbyło się
spotkanie muzykującej młodzieży z cyklu „Andrzej Staszczak i jego uczniowie”.
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tradycja w Przedszkolu nr 95

Laureaci Konkursu Szopek Krakowskich
Tegoroczna szopka krakowska zbudowana przez przedszkolaki z
SP Nr 95 otrzymała nagrodę w kategorii dzieci do lat 8 w 72. edycji Konkursu Szopek Krakowskich.

12

fot. ze zbiorów SP 95

i architekturę starego Krakowa oraz
oglądając dzieła szopkarzy z ubiegłych
lat. Prace nad konstrukcją trwały od
października i odbywały się na cotygodniowych warsztatach w Centrum
Sztuki Współczesnej Solvay. Nad re-

alizacją projektu czuwała artystka dr
Małgorzata Wielek-Mandrela. Powstała piękna ponadmetrowa budowla
zdobiona nie tylko złotkami i staniolem, ale także naturalnymi elementami – podziwiać możemy posadzki
i ozdoby wokół witraży misternie ułożone z ziaren grochu, fasoli i słonecznika. Postacie – kukiełki dzieci wykonywały w gronie rodzinnym w domu.
Przedszkolakom gratulujemy wspaniałego dzieła, które zostało docenione
przez jury konkursowe, a nauczycielom z przedszkola życzymy wytrwałości w kultywowaniu tej wyjątkowej
tradycji krakowskiej.
AS

Przedszkolaki z SP nr 95 ze swoim dziełem w korowodzie szopek na krakowskim Rynku w dniu 4 grudnia 2014 r.

fot. ze zbiorów SP 95

W pierwszy czwartek grudnia na
Rynku Głównym w Krakowie odbywał
się 72. Konkurs Szopek Krakowskich.
Pod pomnikiem Adama Mickiewicza
pojawili się szopkarze wraz ze swoimi
dziełami, a wśród nich przedszkolaki
z III grupy pod opieką rodziców, wychowawczyni Violetty Burek oraz dyrektor Krystyny Dudek. Wraz z dźwiękami hejnału, rozlegającego się w południe z wieży Kościoła Mariackiego,
szopkarze ruszyli barwnym korowodem ze swoimi pracami do siedziby
Muzeum Historycznego Krakowa –
Pałacu Krzysztofory. Towarzyszyli im
tłumnie zebrani krakowianie, miłośnicy krakowskich tradycji, przechodnie,
dziennikarze i ekipy telewizyjne oraz
muzyka i śpiew Krakowskiej Grupy
Folklorystycznej z Mydlnik. W tegorocznym konkursie wzięło udział 188
wystawców.
Szopka krakowska to unikatowa tradycja. Nigdzie indziej na świecie nie
powstają takie budowle upamiętniające narodzenie Chrystusa. Historia tego
dzieła sięga do XIX-wiecznego Krakowa, kiedy to w środowisku murarzy
i robotników budowlanych, poszukujących zarobków w okresie jesienno-zimowym, popularne stało się budowanie przenośnego teatrzyku lalkowego
w formie budyneczku z wieżami i elementami przypominającymi architekturę starego Krakowa, ze Świętą Rodziną na pierwszym piętrze. Ten zwyczaj
popularny był do czasu I wojny światowej, potem podupadł, ale w roku 1937
miłośnicy tradycji krakowskich wydobyli go z zapomnienia i zorganizowali
I Konkurs Szopek Krakowskich. Od
tego czasu do dziś w corocznych konkursach wzięły udział setki twórców,
niektórzy po kilka, kilkanaście razy,
rekordziści ponad 50 razy. W wielu rodzinach ta tradycja jest przekazywana
z pokolenia na pokolenie
Szopka, którą budowały wytrwale
nasze przedszkolaki, nawiązuje do pierwotnej tradycji teatrzyku lalkowego.
Dzieci pięcio- i sześcioletnie przygotowywały się do pracy poznając legendy
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