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→

Z MINIONYCH SESJI RADY DZIELNICY IX

Dobiegający końca czas VII kaden-
cji rad dzielnic obfituje w różno-

rodne wydarzenia i sprawy, nad któ-
rymi pochyla się samorząd lokalny. 
Podczas ostatnich trzech posiedzeń 
Rady Dzielnicy IX w dniach 16 sierp-
nia, 11 września oraz 2 października 
podjęto w sumie 32 uchwały w kwe-
stiach bezpieczeństwa w ruchu dro-
gowym, rozwiązań komunikacyjnych, 
terenów zielonych, toczących się i pla-
nowanych inwestycji, organizacji pra-
cy Dzielnicy IX oraz w sprawach so-
cjalnych. 

Rada zaopiniowała „Koncepcję 
budowy drogi równoległej do ul. 
Turowicza na odcinku od ul. Gen. 
Roi (wraz z rozbudową ul. Gen. Roi) 
do wiaduktu w kierunku centrum 
handlowego wraz z budową połącze-
nia do ul. Fredry”. Opinia jest pozy-
tywna, uzupełniona wnioskiem o do-
projektowanie przejścia dla pieszych 
w ul. Gen. Roi przy ul. Fredry.

Pozytywnie zaopiniowano ustale-
nie WZ dla budowy wlotu kanalizacji 
opadowej przy ul. Podmokłej. 

Również pozytywnie zaopiniowa-
no projekt miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego obsza-
ru „Fredry Szkoła”.

W sprawach komunikacji i bezpie-
czeństwa drogowego Rada Dzielnicy 
IX wnioskowała o:

1. Wprowadzenie urządzeń bezpie-
czeństwa ruchu drogowego w postaci 
czterech progów zwalniających wy-
spowych w ul. Podhalańskiej, na 
odcinku od skrzyżowania z ulicami 
Pszczelną, Obozową, Zalesie i Magno-
lii do skrzyżowania z ulicami Zdu-
nów i Zbrojarzy. Gęsto rozmieszczo-
ne wjazdy na posesje, wzmożony ruch 
i nieprzestrzeganie przepisów ruchu 
drogowego przez kierowców powodu-
ją tutaj kolizje i uszkodzenia ogrodzeń 
posesji. 

2. Zamontowanie progów zwalnia-
jących w ul. Korbońskiego, na wyso-
kości ekranów akustycznych PKP.

Radni uchwalili także wnioski 
o umieszczenie w budżecie Miasta 
Krakowa na 2019 rok zadań inwe-

stycyjnych z terenu Dzielnicy IX:
– budowy Parku Rzecznego Wilgi 

(lokalizacja w Dzielnicy IX),
– budowy kładki pieszej w ulicy Tu-

rowicza na wysokości skrzyżowania 
z ul. Połomskiego,

– budowy chodnika w ul. Zbrojarzy 
na odcinku od nr 64 do mostku przy 
ul. Falowej,

– budowy chodnika w ul. Turonia na 
odcinku Zbrojarzy –  Huculska.

– opracowanie bezkolizyjnego 
z linią kolejową koncepcji rozwią-
zania komunikacyjnego wyjazdu 
z ul. Fredry w ul. Tischnera (na ten 
temat czytaj na str. 3).

Podjęto także tematy związane z za-
gospodarowaniem terenów zielo-
nych w Dzielnicy IX. Rada wniosko-
wała o umieszczenie zadania „Zago-
spodarowanie terenu wzdłuż potoku 
Młynny Kobierzyński na odcinku od 
ul. Zbrojarzy do ul. Ruczaj w Krako-
wie” na liście rankingowej inwestycji 
ogólnomiejskich w budżecie Miasta 
Krakowa oraz WPF i WPI na rok 2019 
i lata następne (zgodnie z decyzją Za-
rządu Zieleni Miejskiej).

Wnioskowano także o podjęcie 
działań związanych z wykupem 
terenu zielonego położonego na 
prawobrzeżnym terenie nad rzeką 
Wilgą, na odcinku od ciągu piesze-
go Do Wilgi do granicy działki gmin-
nej nr 287/12 obr.32 j.ew. Podgórze. 
Jest to teren stanowiący naturalne 
przedłużenie ciągów, które będą re-
alizowane nad Wilgą w ramach par-
ku rzecznego. Choć ma status terenu 
prywatnego, korzystają z niego także 
mieszkańcy sąsiedniego osiedla Ce-
gielniane. Zarząd Wspólnoty osiedla 
przy ul. Do Wilgi 20, 22, 24, który ad-
ministruje tym terem, wyraził wolę je-
go sprzedaży. 

Radni pozytywnie zaopiniowali 
uznanie za pomnik przyrody gruszy 
pospolitej Pyrus communis, rosnącej 
przy ul. Zakopiańskiej 72a.

Rada wnioskowała o przekazanie 
budynku przy ulicy Żywieckiej Nr 
24, w którym do roku 2018 działało 
Samorządowe Przedszkole Nr 95,

Szanowni Państwo!

Przekazuję Państwu kolejny nu-
mer Pisma Dzielnicy IX „INFO.9”, 
poświęcony głównie wydarzeniom, 
które odbyły się lub odbędą w naj-
bliższym czasie i do udziału w któ-
rych zapraszam mieszkańców naszej 
dzielnicy.

Na wstępie jednak polecam infor-
mację dotyczącą planowanego za-
mknięcia przejazdów w ul. Fredry 
i ul. S. Faustyny w Łagiewnikach. 
1085 mieszkańców Łagiewnik w cią-
gu tygodnia podpisało się pod sprze-
ciwem wobec planów Miasta i PKP, 
nie biorących pod uwagę interesów 
mieszkańców Łagiewnik (s. 3). Po-
lecam także informację nt. poprawy 
oświetlenia w Borku Fałęckim (s. 4).

W ramach kart z historii Podgó-
rza prezentujemy w numerze artykuł 
ucznia IV LO, mieszkańca naszej 
dzielnicy, laureata Nagrody Grand 
Prix dla Talentu 2017 (s. 7-8). 

Piszemy także o minionych: pikni-
kach (s. 6), spotkaniu Klubu Honoro-
wych Dawców Krwi PCK „Podgórze” 
(s. 8), uroczystości otwarcia trzech 
turystycznych szlaków harcerskich 
na terenie Borku oraz Alei Zuchów 
Borkowskich (s. 9). I o tym, co się od-
będzie w najbliższym czasie. Zapra-
szam na zajęcia Klubu Iskierka (s. 10) 
a seniorów na spotkania w ramach 
Aktywnych Poniedziałków (s. 4). 

I na koniec zachęcam do udziału 
w uroczystościach sadzenia Dębów 
Katyńskich, które odbędą się 20 paź-
dziernika 2018 r. w Parku Solvay. 
Przed nami także obchody 100 lat 
Polski Niepodległej i 130-lecia Szko-
ły Powszechnej w Borku Fałęckim 
w dniu 7 listopada – z tej okazji pu-
blikujemy rozmowę rocznicową z Pa-
nią Jadwigą Wachulską, mieszkanką 
Borku Fałęckiego (s. 5-6).

Jan S. Pietras
Przewodniczący Rady i Zarządu 

Dzielnicy IX
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czących w tym zebraniu wyraziło swój stanowczy sprzeciw 
przeciwko planom miasta i PKP, którzy swoje rozmowy na 
temat zmian w dzielnicy prowadzą z całkowitym pominię-

ciem interesów jej mieszkańców. 
Zebrani zwracali przede wszystkim 

uwagę, że już teraz wyjazd z tej czę-
ści dzielnicy jest trudny ze względu na 
ogromne korki. Po ukończeniu na te-
renie Łagiewnik budowy osiemnastu 
bloków przybędzie ok. 3000 miesz-
kańców i odcięcie dwóch wyjazdów 
doprowadzi do całkowitego paraliżu 
komunikacyjnego. 

Zdaniem mieszkańców, korzyst-
nym rozwiązaniem w tej sytuacji 
byłaby budowa wiaduktu nad 

→ obecnie przeniesione do nowej sie-
dziby przy ulicy Kościuszkowców 
nr 6, w gestię Biura ds. Ochrony Zdro-
wia  Urzędu Miasta Krakowa, w celu 
uruchomienia w nim żłobka. Loka-
lizacja budynku na Osiedlu Żywiec-
kie, obszerny ogród, dotychczasowa 
funkcja budynku oraz inwestycje Ra-
dy Dzielnicy IX w remonty budynku 
w ostatnich latach są argumentami za 
tym rozwiązaniem. Rada zwraca też 
uwagę na deficyt miejsc w żłobkach 
w południowej części Krakowa. 

Radni wnioskowali także o uho-
norowanie odznaką Honoris Gra-
tia Pani Małgorzaty Ożóg i Pana 
Andrzeja Ożoga, popierając oczeki-
wania środowiska, w którym kandy-
daci działają aktywnie od wielu lat. 
Pani Małgorzata Ożóg jest pracow-
nikiem przedszkola w Borku Fałęc-
kim, nauczycielką dyplomowaną z 
wyróżniającą oceną pracy. Opraco-
wuje i wdraża w pracy z przedszkola-
kami autorskie programy edukacyj-
ne w zakresie działań artystycznych: 
m.in. projekt „Kraków – miasto talen-
tów”, artystyczno-ekologiczny projekt 

„Mali przyjaciele drzew” oraz projekt 
literacki „Dzieci pierwsze wiersze”. 
Dwukrotnie uhonorowana została 
Nagrodą Prezydenta Miasta (w latach 
2012 i 2016) oraz siedmiokrotnie wy-
różnieniem „Nauczyciel z pasją”. Od 
września 2014 r. działa prężnie w śro-

dysponowania środków wydzielo-
nych do dyspozycji Dzielnicy IX na 
rok 2018 oraz na rok 2019 (szczegó-
ły w uchwałach dostępnych na stro-
nie internetowej www.dzielnica9.
krakow.pl) oraz korekty wniosku do 
Prezydenta Miasta Krakowa i do Ra-
dy Miasta Krakowa dotyczące wpro-
wadzenia do Wieloletniej Prognozy 
Finansowej wieloletnich zadań inwe-
stycyjnych i bieżących planowanych 
przez Radę Dzielnicy IX Łagiewniki

-Borek Fałęcki do realizacji w latach 
2015-2018 (korekty dotyczą: budo-
wy oświetlenia w ul. Kułakowskiego, 
Krępy i Cesarza oraz budowy chodni-
ka w ul. Zbrojarzy 64 do ul. Falowej, 
doposażenia terenu zielonego przy ul. 
Łukasińskiego oraz budowy chodni-
ka w ul. Huculskiej na odcinku od ul. 
Turonia do posesji nr 13d). Rozdzielo-
no także środki finansowe na „Obsłu-
gę Dzielnic” w 2019 roku.

We wrześniu rada podjęła pozytyw-
nie opiniującą uchwałę w sprawie 

„Dębów Katyńskich” oraz tablic pa-
miątkowych, które zamontowane zo-
staną jesienią na terenie Parku Solvay.

Negatywnie zaopiniowany został 
przez Radę Dzielnicy IX projekt no-
welizacji Statutów Dzielnic I-XVIII 
Miasta Krakowa określających orga-
nizację i zakres działania dzielnic. 

                AS

dowisku harcerskim, jest opiekunem 
Borkowskich Gromad Zuchowych 
działających przy przedszkolu.

Pan Andrzej Ożóg prowadzi działa-
nia informacyjno-dydaktyczne z za-
kresu kształtowania postaw ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego i kultu-
rowego. Jest autorem i realizatorem 
projektu „Poznaj pszczoły” – w kra-
kowskich szkołach i przedszkolach 
organizuje warsztaty pszczelarskie, 
które cieszą się ogromnym zaintere-
sowaniem dzieci i nauczycieli. W roku 
2015 uhonorowany został Statuetką 
Złotych Słoneczników przyznawaną 
przez portal CzasDzieci.pl za najbar-
dziej rozwojową inicjatywę dla dzie-
ci w Krakowie, w kategorii: przyroda. 
Jest również laureatem Brązowej Od-
znaki w uznaniu zasług dla Polskiego 
Związku Pszczelarskiego. Działa jako 
instruktor w Kole Przyjaciół Harcer-
stwa w Borku Fałęckim.

Po wizjach lokalnych przeprowa-
dzanych przez członków Komisji ds. 
Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa 
Rady Dzielnicy IX pozytywnie zaopi-
niowano ponowne zawarcie umowy 
najmu lokali socjalnych przy ulicach 
Kępnej 6 i ul. Żywieckiej 26 oraz po-
mieszczenia tymczasowego przy ul. 
Żywieckiej 12, na następny okres. 

Podczas sesji 11 września i 2 paź-
dziernika uchwalono korekty roz-

Dnia 12 października 2018 roku Zarząd Rady Dzielni-
cy IX zorganizował zebranie w szkole podstawowej przy ul. 
Fredry w odpowiedzi na protest mieszkańcówów Łagiew-
nik przeciwko likwidacji przejazdów 
przy ul. Fredry (patrz foto) i ul. Sio-
stry Faustyny. Stanowisko mieszkań-
ców złożone przez mieszkankę Łagiew-
nik Panią Renatę Świędrych było pod-
pisane przez 1085 mieszkańców. Na 
spotkanie z mieszkańcami przybył z-ca 
dyrektora Wydziału Gospodarki Ko-
munalnej Urzędu Miasta Krakowa Łu-
kasz Szewczyk oraz Krzysztof Migdał 

– przedstawiciel Zarządu Spółki Miej-
skiej Trasa Łagiewnicka.

Około 400 mieszkańców uczestni- FO
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MIESZKAŃCY ŁAGIEWNIK DOMAGAJĄ SIĘ WIADUKTU 
NAD PRZEJAZDEM KOLEJOWYM W ULICY FREDRY W KRAKOWIE
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Jak informują media, w Warszawie 
do końca 2019 roku ponad 200 

przejść dla pieszych ma zyskać lepsze 
oświetlenie. Działanie to wpłynie na 
poprawę bezpieczeństwa pieszych, bo 
to właśnie oni najczęściej giną w wy-
padkach drogowych. Wśród wszyst-
kich ofiar śmiertelnych wypadków, 
ponad połowę stanowią właśnie piesi. 
Kiedy bliźniaczy projekt będzie reali-
zowany w Krakowie?

Także w prasie krakowskiej poja-
wiają się informacje o podejmowanych 
przez ZIKiT działaniach mających na 
celu poprawę jakości oświetlenia, np. 
na nowohuckich osiedlach czy bulwa-
rach wiślanych. Jednak nawet prze-
ciętnie zainteresowany tematem ob-
serwator przejść dla pieszych w na-
szym mieście nie może mieć wątpliwo-
ści, że postawione na wstępie pytanie 
jest uzasadnione. Właściwe oświetle-
nie przejść ma duży wpływ na bez-
pieczeństwo. Jest zasadnicza różni-
ca między tradycyjnym oświetleniem 
a słupami oświetleniowymi z opra-
wami LEDowymi o jasnym, kontra-
stowym świetle. Takie oświetlenie po-
zwala na to, by piesi na przejściach byli 
bardziej bezpieczni, ponieważ kierują-
cy mają możliwość wcześniej dostrzec 
przechodniów i dzięki temu wyelimi-
nować groźne sytuacje na pasach.

Dobre oświetlenie może przyczy-
nić się do poprawy bezpieczeństwa 
zwłaszcza w okresie jesienno-zimo-
wym, gdy widzialność jest znacz-
nie ograniczona przez wcześnie za-
padający mrok i trudne warunki at-
mosferyczne. Niestety, w Krakowie 
stan oświetlenia przejść dla pieszych 
i chodników pozostawia wiele do ży-
czenia. Bez trudu można wskazać 
ulice, ciągi dla pieszych na osiedlach, 
skrzyżowania ulic, gdzie pieszy „ginie 
w mroku”. Po części przyzwyczailiśmy 
się do takiego stanu rzeczy. Po prostu 
w nocy jest ciemno – „sorry, taki ma-
my klimat”. Tak jednak być nie musi. 

Przejdźmy do przykładów z naszej 
dzielnicy. Stan rzeczy ilustruje np. fo-
tografia przedstawiająca oświetlenie 
jednej z borkowskich ulic. 

Konieczne wydaje się kompleksowe 
przeanalizowanie tematu i przygoto-
wanie planu działania np. według mo-
delu warszawskiego, pozwalającego 
skoncentrować środki na jednym ob-
szarze działania: np. oświetleniu skrzy-
żowań i przejść dla pieszych. Ale to już 
zadanie dla radnych VIII kadencji.

Tymczasem, w oczekiwaniu na za-
planowane działania, dzięki dobrej 
współpracy z ZIKiT oświetlone zostały 
ciągi piesze w Borku Fałęckim w rejonie 
kompleksu handlowego na końcowym 
przystanku tramwajowym, dowieszo-
ne zostały oprawy na istniejących słu-
pach, m.in. na ulicach: Zdunów, Chłod-
nej, Niemcewicza, Kościuszkowców, 
Na Zrębie oraz znacząco poprawiono 
oświetlenie dwóch skrzyżowań: Zdu-
nów/Żywiecka/Nowogródzka i Mi-
ła/Montwiłła-Mireckiego/Kościusz-
kowców, w tym także przejść dla pie-
szych. Na załączonej fotografii można 
dostrzec pozytywne zmiany w zakre-
sie oświetlenia.

Ponadto Rada Dzielnicy IX ze 
środków wydzielonych do dyspozy-
cji Dzielnicy, planuje w roku 2019 
budowę oświetlenia ulicznego ulic 
Kułakowskiego, Krępy i Cesarza na 
Osiedlu Polana Żywiecka i ul. Świe-
bodzickiej (patrz: Info.9 Nr 1 2018, str. 
3, „Więcej światła w dzielnicy”).

RENATA GROTOWSKA, RADNA

DOBRZE OŚWIETLONE 
PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH 
GWARANCJĄ WIĘKSZEGO 
BEZPIECZEŃSTWA

 przejazdem kolejowym jako 
naturalne przedłużenie ul. Fre-
dry. Atutem jest tu dodatkowo 
ukształtowanie terenu. Ogromne 
oburzenie oraz niedowierzanie wy-
wołuje natomiast fakt, że w zamian 
za likwidację pięciu kolizyjnych 
przejazdów kolej dofinansuje bu-
dowę tylko jednego wiaduktu nad 
torami w Swoszowicach. Zupełnie 
zignorowana została potrzeba za-
pewnienia mieszkańcom Łagiew-
nik alternatywnego rozwiązania. 

Likwidacja przejazdu przy ul. 
Fredry doprowadzi nie tylko do pa-
raliżu komunikacyjnego, ale ozna-
cza również odcięcie dostępu dla 
pieszych do pętli komunikacyjnej 
w Łagiewnikach, z której setki osób 
codziennie korzystają, by dostać 
się do pracy, szkół czy przychod-
ni. W zamian za to miasto oferuje 
mieszkańcom ponad półgodzinny 
spacer okrężną drogą do autobusu 
czy tramwaju. 

Mieszkańcy zwrócili również 
uwagę, że zamknięcie przejazdu 
przez ul. Fredry biegnącej wzdłuż 
Zakopianki znacznie zwiększy 
ogromne już korki na tej ulicy.

Podczas spotkania przypo-
mniano także o likwidacji prze-
jazdu przy ul. Suchej i przejścia 
przy ul. Uroczej, w miejsce któ-
rych obiecane były kładki dla 
pieszych, natomiast powstały 
tylko ekrany blokujące przejście.

Spotkanie zakończyło się usta-
leniem, że Wydział Gospodarki 
Komunalnej przedstawi miesz-
kańcom w grudniu 2018 roku 
będące obecnie w opracowaniu – 
wg informacji z-cy dyrektora Wy-
działu Gospodarki Komunalnej 
Łukasza Szewczyka – prace stu-
dialne dotyczące bezkolizyjne-
go z linią kolejową wyjazdu z ul. 
Fredy w ul. ks. Tischnera. 

O terminie spotkania mieszkań-
cy zostaną poinformowani przez 
Radę Dzielnicy IX. 

INFORMACJA NA DZIEŃ 14.10.2018 R.
PRZEWODNICZĄCY RADY I ZARZĄDU 

DZIELNICY IX JAN S. PIETRAS

→
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Skrzyżowanie ulic Zdunów/Żywiecka/Nowo-
gródzka po modernizacji.

Oświetlenie na ul. Żywieckiej w Borku Fałęckim.
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Pani Olga zmarła 25 listopada 1957 roku, gdy miała 73 
lata. Teraz odwiedzamy jej grób na Cmentarzu Podgórskim.

RG: Nie dziwię się, że tak żywe są Pani wspomnienia związane ze 
szkołą z okresu okupacji, skoro do dnia dzisiejszego może Pani oglą-
dać jej budynek z okna swojego domu. Co się działo w tym budynku, 
gdy nie odbywały się w nim lekcje? 

JW: Cały teren szkoły, dzisiaj Szkoły Podstawowej Nr 49, 
w czasie okupacji ogrodzony był wysokim drewnianym 
płotem i szerokim żywopłotem. Wiemy, że w latach od 
1939 do 1945 roku w budynku obecnej szkoły kwaterowa-
li żołnierze niemieccy nadzorujący jeńców francusko-bel-
gijskich przebywających w obozie Stalag 369 w Borku Fa-
łęckim. Codziennie grupa od 15 do 20 jeńców pod eskor-
tą Niemców przychodziła z obozu, który mieścił się rejonie 
dzisiejszej ulicy Obozowej, do pracy w ogrodzie. Obserwo-
wałam to wraz z mamą z okna w kuchni. Jeńcy byli wy-

chudzeni i głodni, dlatego mieszkańcy ry-
zykując zostawiali w żywopłocie lub prze-
rzucali przez płot owinięty w papier chleb. 
Jeńcy ryzykowali jeszcze bardziej, ale po-
szukiwali pozostawionych kromek chleba 
i papierosów, a potem solidarnie dzielili się 
nimi z towarzyszami. Także w naszym do-
mu, z racji położenia naprzeciwko budyn-
ku niemieckiej komendantury, odbywały 
się rewizje. Niemcy szukali chleba, podej-
rzewając nas o udzielanie pomocy jeńcom.

RG: A gdy zakończyła się wojna? 

JW: Jeszcze w 1939 roku cały budynek 
został otynkowany i do dzisiaj fasada bu-
dynku się nie zmieniła. Dobudowano jedy-
nie salę gimnastyczną, bo przed wojną jej 
funkcję pełnił niewielki barak w miejscu, 

gdzie dzisiaj rośnie kasztan.
W 1956 roku wróciłam ponownie do szkoły, już nie ja-

ko uczennica, ale jako pracownik administracji. Dziesięć 
lat pracowałam jako księgowa i kasjer. Z tego okresu do-
brze wspominam współpracę z kolejnymi dyrektorami: pa-
nami Dziubaniukiem, Piotrowskim i Szczerbińskim, panią 
Grocholową.

RG: Jest jeszcze jeden temat, do którego powoli się zbliżamy. Har-
cerstwo. 

JW: Tak. To bardzo ważny temat w moim życiu. We wrześniu 
lub w październiku 1945 roku przedwojenni harcerze

„Dziś wspomnienia łączą nas”
ROZMOWA ROCZNICOWA Z PANIĄ JADWIGĄ 

WACHULSKĄ, MIESZKANKĄ BORKU FAŁĘCKIEGO, 

Z OKAZJI JUBILEUSZU 130-LECIA SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ NR 49 IM. J. U. NIEMCEWICZA 

W KRAKOWIE

Tak niedawno żeśmy się spotkali,
a już pożegnania nadszedł czas.

Tyleśmy ze sobą przeżywali,
a dziś już wspomnienia łączą nas.

(fragment tekstu popularnej piosenki: „Już pożegnania nadszedł czas”)

Renata Grotowska: Skoro tematem naszej roz-
mowy ma być szkoła, sięgnijmy pamięcią do Pani 
czasów szkolnych. Proszę przez chwilę poczuć się 
uczennicą.

Jadwiga Wachulska: Gdy wybuchła II 
wojna światowa, miałam osiem lat, ale do 
drugiej klasy w budynku szkoły naprze-
ciwko mojego domu nie poszłam. Drugiej 
klasy już nie było. Nauka w 1939 roku 
rozpoczęła się w różnych miejscach: jed-
na sala mieściła się przy ul. Kościuszkow-
ców, jedna na rogu ulic Żywieckiej i Zdu-
nów, kilka sal lekcyjnych było w stojącym 
samotnym domku przy ul. Łukasińskiego. 
Młodsze dzieci uczyły się w Borku Fałęc-
kim, starsze musiały chodzić pieszo do 
Łagiewnik. To była daleka droga, z niebezpiecznym przej-
ściem pod mostem.

Po zakończeniu wojny chodziłam do siódmej klasy. Wte-
dy było łatwiej z dojazdem, bo dzieci pracowników Fabryki 
Solvay odwoził do kilku szkół autobus.

RG: Proszę opowiedzieć, jaka była ta okupacyjna szkoła.

JW: Wszystkie uczennice zapamiętałyśmy swoją ukochaną 
nauczycielkę z czasów wojny, panią Olgę Łukawską. Uczy-
ła nas polskiej literatury, historii, a to były przedmioty za-
kazane. Do dzisiaj nie mogę zrozumieć, jak to się stało, że 
bez trudu nauczyłam się na pamięć obszernych fragmen-
tów „Pana Tadeusza”, wierszy Juliusza Słowackiego i Ada-
ma Asnyka (tu Pani Jadwiga recytuje z pamięci fragment 

„Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza).
Pani Olga była nam bardzo bliska. Zapamiętałam ją ja-

ko kobietę w żałobie. Była wdową, a w czasie wojny zaginął 
jej syn Tadeusz, który był lotnikiem. Zmarł w obozie w Da-
chau w 1941 roku w wieku 25 lat.

RG: A pozostali nauczyciele?

JW: To byli nauczyciele Polacy. Tylko dyrektorem szkoły 
była Niemka – Helena Sztaifer (fonetyczna wersja nazwi-
ska). Uczyliśmy się z czytanki STER. Często pani Olga za-
praszała nas na naukę historii do swojego domu. Mieszkała 
w Podgórzu przy ul. Rejtana.
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Pani Jadwiga Wachulska w klasie maturalnej

Obóz harcerski w Bereście k. Krynicy, lata powojenne.

→



6 Pismo Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki  ·  NR 6 / 2018  ·  www.dzielnica9.krakow.pl

WYDARZYŁO SIĘ W DZIELNICY IX

  z Hufca Podgórze rozpoczęli nabór do harcerstwa. Nie 
było to łatwe zadanie, ponieważ w szkole robiono nam 
trudności, zachęcając uczniów do wstępowania w szere-
gi Związku Młodzieży Socjalistycznej 
a nie do ZHP. Wtedy powołany został 
Związek Ligii Morskiej. Spotykaliśmy 
się przez kilka lat w izbie harcerskiej 
na ul. Łukasińskiego. To był ciekawy 
okres w moim życiu.

RG: Można przypuszczać, że Pani życiem sta-
ło się harcerstwo.

JW: W okresie Bożego Narodzenia ja-
ko harcerze „chodziliśmy z szopką” 
w Borku Fałęckim. W ten sposób za-
rabialiśmy na obozy harcerskie. W tej 
harcówce na Łukasińskiego przygoto-
wywaliśmy także przedstawienia. Bar-
dzo pomagała nam pani Relichowa, 
która grała na fortepianie i uczyła nas 
piosenek.

RG: To proszę opowiedzieć o tych obozach 
harcerskich.

JW: Najciekawsze były obozy w Bere-
ście koło Krynicy. To tam nauczyłyśmy 
się rozpoznawać zioła, zbierać je i su-
szyć. Potem sprzedawałyśmy je w sku-
pie. Jako żeńska „19” jeździłyśmy tak-

że do Bukowiny Tatrzańskiej. I tu zaczęła się moja przy-
goda z górami. Trzy razy byłam na Kościelcu, były też wy-
prawy na Czerwone Wierchy, Giewont i Nosal. Na jednym 

z tych obozów złożyłam przyrzeczenia 
i otrzymałam krzyż harcerski.

RG: Jakie są teraz Pani związki z borkowskim 
harcerstwem i harcerzami?

JW: Jestem członkiem „Starej Bra-
ci”. Na początku było nas czterdzieści 
dwoje, teraz około dziesięciu osób. Nie 
mamy stałego miejsca na spotkania. 
Dawniej był „barak”, stara izba har-
cerska. Spotykaliśmy się w domu pań-
stwa Stefańskich lub w maju po odpu-
ście w kościele Św. Floriana u księdza 
Szewczyka. Jednak od kiedy starsi 
harcerze połączyli się z zuchami, oka-
zji do spotkań nie brakuje. Grupa zu-
chów odwiedza mnie także w okresie 
przedświątecznym. Mam bardzo wie-
le okazji, by łączyć się we wspomnie-
niach.

RG: Dziękuję za rozmowę i bardzo serdeczne 
przyjęcie.

RENATA GROTOWSKA, RADNA DZIELNICY IX
 

Spotkanie Klubu 
Środowiskowego 
Honorowych Dawców Krwi 
Polskiego Czerwonego 
Krzyża „Podgórze”

W dniu 1 września 2018 r. na stadionie 
KS „BOREK”, zorganizowany został piknik 
połączony z akcją krwiodawstwa.

Organizatorami byli: Klub Środowiskowy 
HDK PCK „Podgorze” oraz firma PPH 
„Petrosol”.

Wyróżniających się członków Klubu HDK 
uhonorowano okolicznościowymi dyplo-
mami i medalami.

W ramach akcji do oddania krwi zgłosiło 
się 41 dawców, z czego 24 oddało krew.

W czasie pikniku można było obejrzeć po-
kazy taneczne grupy „Samarkanda”, wziąć 
udział w warsztatach prowadzonych przez 
behawiorystę z Krakowskiego Towarzystwa 
Opieki nad Zwierzętami oraz nauczyć się 

udzielania pierwszej pomocy. Dla dzieci 
przygotowano gry i zajęcia sportowe 
realizowane przez animatorów Cen-
trum „Ta Dorotka”. Był też smaczny 
poczęstunek z grilla. 

Rada Dzielnicy IX wspiera w miarę 
swoich możliwości Klub HDK PCK.

→

Pani Jadwiga Wachulska jako członek "Starej Braci" 
bierze udział w otwarciu harcerskich szlaków tury-
stycznych w Borku Fałęckim, 22 września 2018 r.
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Karty z historii Podgórza

DLACZEGO JEDNAK ŻAL?

„O złota rybko w kryształowej bani, tłucz się o twarde brzegi niewidzialnych granic”.

J. SŁOWACKI, Kordian

Zdaję sobie sprawę, że po przeczy-
taniu tytułu tego artykułu oraz 

spojrzeniu na znajdujące się przy nim 
zdjęcie, prawie każdy mieszkaniec 
Podgórza już wie, o czym będzie mo-
wa w tym tekście. Jego przypuszczenia 
zapewne będą słuszne, gdyż w ciągu 
ostatnich dni temat wyburzenia bu-
dynku Krakowskich Zakładów Elek-
trotechnicznych Telpod nie jest pierw-
szy raz poruszany. Ja jednak chciał-
bym przedstawić punkt widzenia na 
ten temat z nieco innej perspektywy, 
a przy okazji zwrócić uwagę na dosyć 
istotny według mnie problem stano-
wiący podstawę do dalszych rozważań.
Zanim jednak przejdę do sedna całej 
sprawy, chciałbym wytłumaczyć zdzi-
wionym prawdopodobnie czytelnikom, 
dlaczego wzbudzam jakiekolwiek po-
szanowanie dla zniszczonego, zbudo-
wanego w okresie komunizmu gma-
chu, który i tak już od dawna nie jest 
używany zgodnie z przeznaczeniem.

Jestem uczniem IV LO w Krako-
wie, interesuję się elektrotechniką, 
a już od 5 lat aktywnie rozwijam swo-
ją pasję, jaką jest kolekcjonowanie za-
bytkowych odbiorników radiowych 
opartych na próżniowych lampach 
elektronowych. Prywatnie uwielbiam 
również konstruować układy elek-
troniczne stosując zabytkowe ele-
menty techniki. Te mogące wydawać 
się dla innych dziwne zainteresowa-
nia wzbudziły we mnie również cie-
kawość i chęć odkrywania polskiego 
przemysłu produkcyjnego z dawnych 
lat. Przeglądając różnorakie źródła, 
jakimi są książki, szerokie zasoby In-
ternetu oraz informacje podawane 
w mediach, mogę wysnuć wniosek, że 
większość konsumentów twierdzi, iż 
znaczne ograniczenie (by nie powie-
dzieć: całkowite zlikwidowanie) pol-
skiego przemysłu elektronicznego by-
ło ogromną szkodą dla konsumentów. 
Od lat 30. aż do lat 90. XX wieku du-
ża część sprzętu (nie tylko elektronicz-

nego), w jaki mogli zaopatrywać się 
Polacy, była sprzętem rodzimej pro-
dukcji. Rzecz nie tyczy się tylko urzą-
dzeń, których używamy na co dzień, 
ale również podzespołów i elementów 
elektronicznych, które były eksporto-
wane do różnych krajów Europy. I, co 
każdy może potwierdzić, wszystkie te 
elementy działają do dzisiaj w niejed-
nym gospodarstwie domowym. A zysk 
z ich sprzedaży zostawał w kraju, bę-
dąc okazją do rozwijania potencjału 
polskich inżynierów. W dzisiejszych 
czasach wszystko jednak się zmieni-
ło. Być może dostępność produktów 
jest większa, ale co z tego, skoro są to 
przedmioty wyłącznie importowane, 
niedbale wykonane. Muszą być wy-
mieniane co kilka lat, co jest niejedno-
krotnie celowym zabiegiem. 

Zaprezentowany na zdjęciu budy-
nek KZE Telpod jest właśnie przykła-
dem wcześniej opisywanego polskie-
go zakładu produkcyjnego – siedziby 
wielu zdolnych polskich inżynierów 
i projektantów elektroniki próżniowej 

– kondensatorów czy słynnych rezysto-
rów z metalowymi obejmami, miej-
scem pracy wielu zdolnych młodych 

ludzi (w tym również kobiet!), zaopa-
trującym cały kraj w polskie elemen-
ty elektroniczne. A co najważniejsze, 
przykładem budynku o bardzo cieka-
wej architekturze industrialnej lat 60., 
w których podczas budowy kładzio-
no nacisk na solidność konstrukcji 
i prostotę planu architektonicznego. 
Ten budynek był przez wiele lat wręcz 
kojarzony z Zabłociem, a specyficzny 
klimat utworzony dookoła niego za-
padł na długo w pamięci.

A co z tego zostało dzisiaj? Najpierw 
zrujnowany i opuszczony gmach, bo 
po co rozwijać polską myśl techniczną, 
skoro można sprowadzać gotowe ele-
menty z zagranicy? A już w najbardziej 
aktualnych czasach, czyli od począt-
ku maja, to tylko szkielet konstrukcji, 
obok którego znajduje się gruzowisko. 
Czy tak to miało wyglądać? Zapew-
ne nie, bo w tym miejscu ma powstać 
luksusowy kompleks biurowo-miesz-
kalny. I znów zapanuje pozorna radość. 
Zastanówmy się tylko, jaka będzie je-
go wartość. Nie materialna, lecz prak-
tyczna i sentymentalna. Według mnie 
bardzo mała. Wydaje mi się, że każdy 
mieszkaniec wie, ile podobnych kom-
pleksów znajduje się w dzielnicy Pod-
górze. Takie budowle, które niejedno-
krotnie powstały w miejscu wyburzo-
nych polskich zakładów produkcyj-
nych powodują, że młodzież zapomi-
na o polskiej myśli technicznej, o tym, 
że sami również jesteśmy w stanie wy-
produkować od podstaw bądź wspo-
móc produkcję samochodu, telewi-
zora, lodówki. Zapomina o tym, że 
tworząc sami dla siebie, ograniczymy 
bylejakość graniczącą nawet z zacho-
waniem bezpieczeństwa. Sporo rów-
nież zaoszczędzimy, bo nie będziemy 
wydawać tylu pieniędzy, by zakupić 
kolejny niedbale wykonany produkt 
sprowadzony z zagranicy.

W pełni zdaję sobie sprawę, że bu-
dynek Telpodu był już po prostu 
brzydki. Jednak przecież była to wi-
na jego zaniedbania, a nie powód do 
całkowitego wyburzenia obiektu, któ-
ry mógłby zostać ożywiony i śmiem  
twierdzić, że nawet zacząć być używa-
ny z pierwotnym dla niego przeznacze-
niem. Czy Wawel również psuje wize-
runek otoczenia, w którym się znajdu-
je, bo nie został nawet otynkowany? 
Nie popadajmy w skrajność. Według 
mnie każdy znajdujący się w Krako-
wie budynek ze względu na walory →
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PIKNIK, PIKNIK...

Pikniki służą integracji mieszkańców w każ-
dym wieku. Można wybrać piknik, którego cha-
rakter najbardziej nam odpowiada. Tak więc wy-
bieraliśmy w miesiącu wrześniu: Piknik Naukowy 
w SP Nr 49, Piknik Rodzinny w SOSW Nr 6 oraz 
piknik na os. Cegielniane.

  tego pięknego miasta reprezentuje 
sobą okres, w którym został wybudo-
wany. Jak budynek w nowoczesnym 
stylu (być może nawet ze szklanymi 
ścianami) wpisuje się w krajobraz 
starego miasta? Według mnie nie 
tylko nie przyczyni się do uratowa-
nia wspomnień o ginącym polskim 
przemyśle, ale również spotęguje cha-
otyczną zabudowę. Skoro jednak tego 

typu obiekt był faktycznie potrzebny 
(a ponieważ mógłby być mieszkaniem 
dla studentów, nie mogę temu zaprze-
czyć), to dlaczego nie mógł zostać wy-
budowany na miejscu już i tak dawno 
wyburzonych hal produkcyjnych?

Pomimo że decyzji nie da się już od-
wrócić, to mam jednak nadzieję, że 
w miejscu nowego kompleksu obec-
ność Krakowskich Zakładów Elektro-

technicznych zostanie wystarczająco 
upamiętniona. Być może dzięki takiej 
dyskusji naprawimy problem wymie-
rania polskiego przemysłu i przesta-
niemy polegać tylko na innych? A mo-
że uda się nawet nadrobić zaległości 
i współcześnie jedyny zachowany od-
dział Telpodu zachowa nowe życie? 

 JAKUB GAJDA
LAUREAT NAGRODY GRAND PRIX DLA TALENTU 2017

→

Piknik Naukowy 
w SP Nr 49 z po-
wodu załamania 
pogody musiał 
przenieść się na 
szkolne korytarze, 
do klas i na salę 
gimnastyczną. Nie 
pozbawiło to jed-
nak imprezy rozma-
chu i aktywności 
uczestników. 

Nie dopisała także pogo-
da w czasie pikniku na os. 
Cegielnianym w dniu 23 
września. Tegoroczny wrześniowy Piknik 

Rodzinny w SOSW Nr 6 poświę-

cony był wędrówkom i pozna-

waniu jesiennego lasu. W czasie 

zajęć tworzone były naturalne 

portrety mieszkańców lasu.

Aktywny Poniedziałek dla Seniora

Po przerwie wakacyjnej trwają spotkania w ramach 
projektu Aktywne Poniedziałki dla Seniorów. 
Minione dwa kolejne zajęcia poświęcone zostały bezpie-
czeństwu. W czasie spotkań z przedstawicielami Straży 
Miejskiej seniorki poznały mechanizmy zagrożeń popular-
nymi oszustwami oraz ćwiczyły samoobronę w bezpośred-
nim „starciu” z instruktorem. Zdobyta wiedza może – oby 
nie! – przydać się w czasie spacerów w ciemne jesienne 
wieczory. 
Zapraszamy na ostatnie w ramach tegorocznej jesiennej 
edycji cyklu spotkanie w dniu 5 listopada o godz. 11.00 
(siedziba Rady Dzielnicy IX) – gośćmi będą przedstawicie-
le apteki ZIKO.                     RG
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Szlakami harcerzy 
borkowskich

W dniu 22 września główny trakt dla 
pieszych w Parku Solvay otrzymał 
nazwę: Aleja Zuchów Borkowskich. 

Uroczyście otwarte zostały także trzy har-
cerskie szlaki turystyczne łączące miej-

sca i osoby zaangażowane w działalność har-
cerską na terenie Borku w okresie przedwo-
jennym i tuż po wojnie, kiedy właśnie na tym 
terenie najszybciej i najprężniej harcerze re-
aktywowali się po okresie okupacji.

Park Solvay z Aleją Zuchów Borkowskich to 
miejsce od lat związane z działalnością har-
cerską w Borku Fałęckim. Nieopodal w cza-
sach przedwojennych znajdowała się har-
cówka I Borkowskiej Drużyny Harcerskiej 
im. Zawiszy Czarnego. Tutaj, w okolicy, pod 
koniec lat 50. i w latach 60. XX w. odbywały 
się olimpiady zuchowe oraz przeglądy Hufca Kraków-Pod-
górze, a borkowscy harcerze angażowali się w przygotowa-
nie parkingów dla pojazdów kibiców przybywających na 
zawody żużlowe rozgrywane w Klubie Sportowym Borek. 
Dziś przyjazny Park Solvay jest miejscem zbiórek borkow-
skich zuchów: „Krasnalek” i „Wilczków” oraz harcerzy – tu 
organizowane są gry terenowe, turnieje, biegi na zuchowe 
gwiazdki i harcerskie stopnie. 

W uroczystościach zorganizowanych 22 września przez 
Szczep Solvay im. Św. Jana Pawła II w Borku Fałęckim 
udział wzięły władze Miasta i Dzielnicy IX, przedstawicie-
le Chorągwi Krakowskiej ZHP, SPH Kraków, Kręgu Senio-
rów Hufca Kraków–Podgórze, Kręgu „Stara Brać” (borkow-
scy harcerze, harcerki i zuchy z lat powojennych) oraz obec-

ne zuchy i harcerze borkowscy z rodzinami. 
Obrzędu otwarcia „nowej” alei dokonali 
drużynowi zuchów borkowskich, Kawalero-
wie Orderu Uśmiechu harcmistrzowie Bar-
bara i Jacek Kucharscy. Akt nadania nazwy 
uroczyście odczytała druhna Małgorzata 
Ożóg. 

W realizacji inicjatywy harcerskiej czyn-
nie wziął udział samorząd lokalny – Ra-
da Dzielnicy IX podjęła stosowne uchwały, 
wspierając wyznaczanie Alei Zuchów Bor-
kowskich formalnie i finansowo. 

Na zakończenie uroczystości radna Re-
nata Grotowska, która reprezentowała Ra-
dę Dzielnicy IX oraz dyrektor borkowskie-
go przedszkola Krystyna Dudek w asyście 
zuchów odsłoniły dwie tablice informujące 
o siedzibie Harcerskiego Szczepu „Solvay” 
oraz 19. Borkowskich Drużyn Zuchowych 

„Krasnalek” i „Wilczków” w nowym budyn-
ku przedszkolnym pod adresem: ul. Ko-
ściuszkowców 6.

Przez Park Solvay przebiegają także nie-
dawno wytyczone szlaki harcerskie. Zu-
chowy Szlak Biszkopta wyznaczają znaki 
patrolowe na blisko 2-kilomentrowej tra-

sie od dawnej harcówki I BDH z 1931 r. do Pomnika Pole-
głych Harcerzy Borkowskich mieszczącego się na cmenta-
rzu w Borku. Szerzej zakrojone są trasy dwóch pozostałych 
nowych szlaków. Błękitny Szlak Rzeczpospolitej Harcer-
skiej ma długość 19 km i wiedzie od Alei Zuchów Borkow-
skich do ul. Harcerskiej w Łagiewnikach ulicami zasłużo-
nych harcerzy: Tadeusza Starca, Druhny Hanki, ks. Adol-
fa Zagrodzkiego i Tadeusza Motarskiego. Czerwony Szlak 
Harcmistrzów to 11-kilometrowa trasa przebiegająca obok 
miejsc, gdzie na przestrzeni ponadstuletniej historii harcer-
stwa podgórskiego mieszkało ośmiu komendantów hufca 
Kraków-Podgórze oraz ponad stu harcerskich instruktorów. 
Nowe szlaki z zapałem znakowali w wolnym wakacyjnym 
czasie zuchy i harcerze borkowscy z rodzinami.      AS

FOT. RENATA GROTOW
SKA

FOT. RENATA GROTOW
SKA

FOT. RENATA GROTOW
SKA
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W październiku Klub Rodzica 
w Iskierce zaprasza na warsztaty sen-
soryczno-motoryczne i zajęcia umuzy-
kalniające z elementami muzykotera-
pii wg harmonogramu:

17 i 24. 10 (środa), godz. 17

BOBLESY – warsztaty sensoryczno-mo-
toryczne – zajęcia pobudzające natu-
ralną ciekawość dziecka i jego intelekt 
do włączenia się w radosną, kreatywną 
zabawę; z olbrzymich puzzli dzieci budują 

domki, tory przeszkód, skrytki na zabawki, 
równoważnie, huśtawki; mogą realizować 
swój pomysł indywidualnie lub w grupie.
Prowadzenie: Maria Kudroń

18 i 25.10 (czwartek), godz. 16

Zajęcia umuzykalniające z elementami 
muzykoterapii – autorskie zajęcia pro-
wadzone w oparciu o metody Carla Orffa, 
E.J. Dalcroze’a, Z. Kodalya i E.E. Gordona; 
dziecko ma możliwość ekspresji własnej 
osobowości w różnych formach: śpiew, 
elementy tańca, gra na instrumentach 
perkusyjnych, ćwiczenia ruchowe, impro-
wizacje. 
Prowadzenie: Danuta Pietraszewska 

Klub Rodzica działający w Iskier-
ce to jedna z 36 działających obecnie 
w Krakowie tych placówek. W Klubie 
Rodzica odbywają się warsztaty pod-
noszące kompetencje rodzicielskie 
i rozwijające zainteresowania dzieci 
w wieku do 3 lat oraz spotkania ze 
specjalistami – lekarzami, psycholo-
gami, dietetykami, którzy starają się 
przybliżyć kwestie związane ze zdro-
wiem oraz wychowaniem dziecka. 

Działalność Klubów Rodziców jest 
współfinansowana ze środków mia-
sta Krakowa. Wszystkie zajęcia są 
bezpłatne. 

29 października 2018 r. o godz. 17
zapraszamy do siedziby Rady Dzielnicy IX (ul. Żywiecka 13)

na spotkanie ogrodników 
wieńczące VII edycję konkursu „Dzielnica IX dzielnicą ogrodów”

ORGANIZATORZY KONKURSU: RADA DZIELNICY IX, CENTRUM KULTURY PODGÓRZA, KLUB ISKIERKA

Konkurs Dzielnica Dziewiąta 
Dzielnicą Ogrodów

KLUB ISKIERKA ZAPRASZA 
DZIECI, MŁODZIEŻ I DOROSŁYCH 
NA WARSZTATY 

hip hop 
poniedziałek, godz. 17, dzieci 5-8 lat
poniedziałek, godz. 18, dzieci 9-12 lat

zajęcia rekreacyjne dla dorosłych 
poniedziałek, środa, godz. 19

szachy
poniedziałek, godz. 18.30-19.30
prowadzenie: Józef Bujak

plastyka
wtorek, godz. 16, dzieci 5-8 lat
wtorek, czwartek, godz. 17, dzieci 9-12 lat
wtorek, godz. 18-20, młodzież i dorośli

zajęcia wokalne
wtorek, godz. 17
prowadzenie: Danuta Pietraszewska

zajęcia teatralne
wtorek, godz.18-20
prowadzenie: Aleksander Szklarski i Danuta 
Pietraszewska

aerobic
środa, godz. 18; czwartek, godz. 19.15

taniec towarzyski
środa, godz. 20

skrzypce 
czwartek, w godz. 14.15-20.15

gitara
wtorek, w godz. 15.15-18
środa, w godz. 16.15-20.45
prowadzenie: Andrzej Staszczak

balet
czwartek, godz. 17.15, dzieci 5-8 lat
czwartek, godz. 18.15, dzieci 9-12 lat
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Biuro Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki (ul. Żywiecka 13) czynne 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 Jan Stanisław Pietras: środa w godz. 17.00-18.00
Z-ca Przewodniczącego Renata Grotowska: wtorek w godz. 14.00-15.00
Członek Zarządu Krzysztof Mitras: piątek w godz. 11.00-13.00

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

Wydawca: Urząd Miasta Krakowa, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, Kraków 
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      DZIELNICOWY 
UŚMIECH NOWY 

Nr 3 / 2018 
ukazuje się od czasu do czasu 

w Dzielnicy IX

REDAGUJE: JERZY FALISZEK

KLIMAT W POLSCE

Lato upalne,

Deszcze nawalne …

 Tak bez wątpienia

 Klimat się zmienia.

Przez te upały

Człek mokry cały,

 Bardzo spocony,

 Wody spragniony

Jak Beduini

W głębi pustyni.

 Wszystkich porusza

 W uprawach susza.

Gdy ciepły wrzesień

I taka jesień,

 Czy przewidzimy

 Mrozy tej zimy?

Chciałbym prognozy:

„ZNIKAJĄ MROZY!” 

 Bo bez wątpienia

 Klimat się zmienia!

Ten polityczny

Też nie statyczny!

NAPISAŁ: JERZY FALISZEK  

URSZULA EDYTA MASTEK

Biegnąc za M 

 

błądzę

na oślep

bez snu

obumarło

przeszło – w galaktyczną próżnię

rozwiązały się akordy

pauza

po co

dźwięki

słowa

stół

kolana

uginają się

uklęknę

na kamieniach

będę pić

ze źródła 

nim się rozpłyniesz

między wierszami

z innego światła

z innych odcieni

odbitej fali

zostanie odblask

*z almanachu poetyckiego 
Podgórzan

*



12 Pismo Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki  ·  NR 6 / 2018  ·  www.dzielnica9.krakow.pl

Katyń – „Ocalić od zapomnienia”

Program uroczystości

Godz. 11.19 

Godz. 12.00 

Godz. 12.30   

msza święta w kaplicy pw. Świętej Teresy przy ul. Goryczkowej w Krakowie

przemarsz alejką Zuchów Borkowskich w Parku Solvay

uroczystości w Parku Solvay: •powitanie gości, przedstawienie pocztów sztandarowych 
• przemówienia okolicznościowe •przedstawienie biografi i upamiętnianych bohaterów 
• odsłonięcie „Tablic Pamięci” przy „Dębach Katyńskich” • pieśni patriotyczne 
• pożegnalny krąg harcerski

Rada Dzielnicy IX Łagiewniki–Borek Fałęcki w Krakowie oraz Krąg Seniorów Harcerstwa 

Borkowskiego „Stara Brać” im. Karola Wojtyły Robotnika Fabryki Sody 

serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców 

na uroczystość sadzenia Dębów Katyńskich oraz odsłonięcie tablic upamiętniających 

osoby kapitana Tadeusza MOSKALA–MOTARSKIEGO i doktora Mariana WODZIŃSKIEGO

w dniu 20 października 2018 roku o godz. 12.30 w Parku Solvay przy ul. Kościuszkowców w Krakowie

Kapitan Tadeusz MOSKAL–MOTARSKI (1886-1940) 

– ur. 10 maja 1886 roku w Podgórzu, uczestnik wojen 1914, 1920 i 1939 roku. W niewoli rosyjskiej od 1915 

do 1919 roku. Pedagog, założyciel KS „Łagiewianka”. Harcmistrz, pierwszy Komendant Hufca ZHP Podgórze. 

Więzień Kozielska, zamordowany w Katyniu w 1940 roku.

Doktor Marian WODZIŃSKI (1911-1986) 

– absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, biegły sądowy. Kierownik Ośrodka Zdrowia 

w Borku Fałęckim. Żołnierz Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. Członek Komisji Technicznej Polskiego 

Czerwonego Krzyża do zbadania w 1943 roku miejsca zbrodni w Katyniu.

100 lat Polski Niepodległej

130-lecie Szkoły Powszechnej w Borku Fałęckim

W dniu 7 listopada w szkole przy ul. Montwiłła-Mireckiego 29 odbędą się uroczystości poświęcone 100. Rocznicy 

Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 130-leciu powołania Szkoły Powszechnej w Borku Fałęckim.

W programie przewidziane są: Msza święta w intencji wszystkich, którzy oddali życie za Ojczyznę oraz tych, którzy włożyli trud 

w utworzenie i wybudowanie Szkoły Powszechnej w Borku Fałęckim (Kaplica św. Teresy, ul. Goryczkowa), uroczyste odsłonię-

cie tablicy pamiątkowej upamiętniającej jeńców wojennych przy wejściy głównym do budynku Szkoły Podstawowej nr 49, 

część artystyczna przygotowana przez uczniów dla zaproszonych gości, wystawa prac konkursowych „Biało-czerwona” oraz 

„Nasze Godło” oraz wystawa „Nasza szkoła dawniej i dziś”.  Patronat Honorowy nad uroczystością objęli Prezydent Miasta 

Krakowa, Małopolski Kurator Oświaty oraz Konsul Generalny Francji w Krakowie.


