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Pismo Rady Dzielnicy IX Łagiewniki–Borek Fałęcki
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MATERIAŁ UDOSTĘPNIONY PRZEZ WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ UMK

Przekazuję Państwu kolejny,
ostatni już w VII kadencji Rady
Dzielnicy IX numer Pisma „INFO.9”. Na stronie 2. znajdziecie
Państwo skład nowej Rady Dzielnicy IX Łagiewniki–Borek Falęcki
w VIII kadencji. Tym razem radni
wybrani zostali na kadencję 5-letnią.
Co w numerze?
Wzmiankujemy o pracach w
zakresie zieleni na terenie dzielnicy (str. 5). Na stronach 4. oraz 9.
i 10. relacja z imprezy mikołajowej
w Przedszkolu nr 95 przy ul. Kościuszkowców oraz o kontynuowaniu 13-letniej tradycji szopkarskiej
i udziale przedszkolaków w Konkursie Szopek Krakowskich organizowanych przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.
Piszemy także o warsztatach teatralnych w Specjalnym Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym (str. 7.
i 8.), gwiazdce u seniorów borkowskich (str. 3) oraz zachęcamy dzieci do udziału w Akcji Zima 2019
(str. 12).
Na koniec zapraszam do Centrum Sztuki Współczesnej Solvay
przy ul. Zakopiańsjkiej na Świąteczny Koncert Kolęd w wykonaniu
zespołu „Ino Ross", który odbędzie
się w dniu 28 grudnia (piątek).
I najważniejsze!
Z okazji zbliżającego sie świątecznego czasu życzę Państwu Radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz Szczęśliwego Nowego Roku
2019.

ul. Turowicza

Szanowni Państwo!

dniu 14 grudnia w Szkole Podstawowej Nr 56 przy ul. Fredry odbyło się spotkanie mieszkańców Łagiewnik z przedstawicielem Urzędu Miasta Krakowa
– zastępcą dyrektora Wydziały Gospodarki Komunalnej Łukaszem Szewczykiem.
Zgodnie z ustaleniami z dnia 12 października, kiedy odbyło się pierwsze spotkanie, przedstawiona została informacja nt. prac studialnych dotyczących bezkolizyjnego z linią kolejową wyjazdu z ulicy Fredry w ul. Tischnera. Licznie zgromadzonym
mieszkańcom (około 300 osób) zaprezentowane zostały trzy warianty – wstępne rozwiązania bezkolizyjnego z linią kolejową dojścia dla pieszych, przejazdu rowerowego
i dojazdu pojazdów samochodowych z uwzględnieniem przejazdu komunikacji publicznej autobusów z ulicy Fredry do ul. Tischnera.
Mieszkańcy opowiedzieli się za zaprezentowanym Wariantem nr 1. (zaprezentowanym na planszy poniżej). Wariant ten był wariantem kompleksowym, uwzględniał zarówno pieszych, poruszających się rowerami, jak i dojazd do ul. Tischnera
samochodów i autobusów komunikacji publicznej. Przedstawiona sytuacja, wykreślone pasy jezdne dróg, ich łuki, uwzględniały te typy transportu. Dodatkowo cały układ drogowy praktycznie mieści się w granicach terenu, pasa drogowego, będącego w zarządzie Miasta Krakowa. Oczywiście była to wstępna koncepcja, która
wymaga dopracowania, ale jej przedstawienie w sposób widoczny pokazało mieszkańcom, że temat ten nie został zaniechany po pierwszych zapowiedziach, że się coś
robi w tym temacie w mieście. Dyrektor Szewczyk zapewnił mieszkańców, że kontynuowane będą prace nad Wariantem nr 1. Wymaga to czasu, ponieważ rozpatrzone
muszą być i uwzględnione układy jak najbardziej korzystne dla komunikacji i możliwe do zaprojektowania w tym konkretnym miejscu. Powiadomił, że kolejna informacja z prac zostanie przekazana na przełomie 1. i 2. kwartału 2019 r. na zebraniu
mieszkańców. Mieszkańcy zaznaczyli, że tylko koncepcja wg założeń przedstawionych w Wariancie nr 1 satysfakcjonuje ich.
Na spotkaniu padły też pytania i prośba o ustosunkowanie się m.in. do proponowanego rozwiązania przejazdu i przejścia z ul. S. Faustyny w kierunku ul. Zakopiańskiej. O możliwości ograniczenia wielkości i wstrzymania intensywnej zabudowy planowanej na terenie Łagiewnik (cegielni) przez deweloperów. Projektowane na
dachach powierzchnie zielone nie satysfakcjonują mieszkańców. Uważają, że inwestycje w poważny sposób ograniczają zieleń w Łagiewnikach. Padły pytania na temat
oprotestowanego przez mieszkańców projektu budowy w Łagiewnikach budynku
komunalnego oraz prośba o wyjaśnienie stanu prac, rozwiązania punktów kolizyjnych z istniejącą zabudową w projekcie budowy drogi równoległej do ul. Turowicza z
wyjazdem pod wiaduktem w ul. Turowicza w kierunku Bonarki, która będzie połączona z ul. Fredry na wysokości ul. Gen. Roi oraz ul. Fredry 4E.
Po otrzymaniu planszy od Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta
Krakowa planszy z Wariantem nr 1, natychmiast umieścimy ją na stronie internetowej Dzielnicy IX.
INFORMACJE PRZYGOTOWAŁ JAN S. PIETRAS

WYDARZYŁO SIĘ W DZIELNICY IX

Sąsiedzka Gwiazdka
u seniorów borkowskich
Idea sąsiedzkich spotkań jest bliska seniorom realizującym dzielnicowy projekt aktywizacji osób
60+ pn. „Aktywne Poniedziałki dla Seniorów w Dzielnicy IX”.
Dlatego grupa aktywnych emerytów – Panie Maria Dąbek i Eugenia
Pytel – chętnie przystąpiła do inicjatywy „Sąsiedzka Gwiazdka” proponowanej przez Biuro Inicjatyw Społecznych w Krakowie oraz podmioty
wspierające to działanie: m.in MOWES, Biblioteka Kraków, Centrum
Kultury Biskupice, Ośrodek Kultury „Klub Wersalik”, MDK Bochnia,
Biblioteka Publiczna w Niepołomicach.
Hasło: „Zróbmy sobie Sąsiedzką
Gwiazdkę” traﬁło zatem na podatny
grunt. Grudniowa aura nie sprzyja
bowiem dalekim spacerom, w krakowskim powietrzu smog i dzień
jest bardzo krótki. Ponadto w świątecznej atmosferze pojawia się ocze-

kiwanie na serdeczną atmosferę,
ciekawą rozmowę, poznanie interesującej osoby. Może nią być sąsiadka lub sąsiad.
Wszystkie te warunki spełniło sąsiedzkie spotkanie emerytów, które odbyło się w dniu 12 grudnia
w osiedlowej kawiarence „Stokrotka”. Wnętrze kawiarenki przystrojone zostało świątecznymi ozdobami
i światełkami, na stole pojawiły się
świece, gałązki igliwia, słodkie wypieki, owoce, kawa i herbata. Świąteczną atmosferę podkreślała nastrojowa muzyka i kolędy. Niektóre
osoby składały sobie świąteczne życzenia, dzieląc się opłatkiem, inne
gawędziły lub wykonywały pamiątkowe karteczki. Aż trudno uwierzyć,
że trzy godziny minęły tak szybko.
W czasie spotkania uczestnicy mogli także odebrać świąteczny upominek przygotowany przez Stowarzyszenie Emerytów Rencistów i Inwalidów a ﬁnansowany ze środków
Rady Dzielnicy IX.
RG

FOT. RENATA GROTOWSKA

INFORMACJA DLA SENIORÓW,
KTÓRZY CHCIELIBY UCZESTNICZYĆ
W SPOTKANIACH „AKTYWNYCH PONIEDZIAŁKÓW”!
PIERWSZE SPOTKANIE PLANOWANE JEST W DNIU 28
STYCZNIA O GODZINIE 11.00 W SIEDZIBIE RADY DZIELNICY
IX PRZY UL. ŻYWIECKIEJ 13.
ZAPRASZAMY.

RADA DZIELNICY IX
8. KADENCJI
Rozpoczęła się 8. kadencja
działania samorządu lokalnego
w Krakowie. 2 grudnia
mieszkańcy Krakowa wybierali
członków 18 rad krakowskich
dzielnic.
Frekwencja wyborcza w okręgach Dzielnicy IX wyniosła średnio 17,06 %, co świadczy o wciąż
niskim wśród mieszkańców przekonaniu, że działalność samorządu dzielnicowego ma wpływ na
życie lokalnej społeczności i poprawę jakości codziennego funkcjonowania w najbliższym miejskim otoczeniu.
15 radnych Dzielnicy IX, wyłonionych w wyborach, na I posiedzeniu Rady Dzielnicy IX w dniu
17 grudnia ślubowało rzetelnie
pracować na rzecz społeczności
mieszkańców Borku Fałęckiego
i Łagiewnik. W drodze głosowania radni wybierali także przewodniczącego Rady i Zarządu
Dzielnicy IX. Przewodniczący
nie został wyłoniony, gdyż żaden
z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości głosów. Kolejna
próba podjęta zostanie na sesji
Rady Dzielnicy IX, którą wedle
procedur zwoła przewodniczący
Rady Miasta Krakowa.
Skład nowej Rady Dzielnicy
IX 8. kadencji przedstawia się
następująco:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Pismo Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki · NR 8 / 2018 · www.dzielnica9.krakow.pl

Bętkowski Jerzy
Brożek Marek
Gołas Bogusław
Grabowski Jerzy
Grotowska Renata
Heyduk Paweł
Hurko Mariola
Kocajda Marek
Kurleto Renata
Migdał Wojciech
Mitras Krzysztof
Nowak Ewa
Pietras Jan Stanisław
Siwiec Leszek
Świędrych Renata
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Tu rodzi się
samorządność (?)
piątkowe popołudnie, w dniu
7 grudnia,
uczestniczyłam
w spotkaniu przedstawicieli Samorządu Szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 49 w Borku Fałęckim. Kilkunastoosobowe gremium, reprezentujące uczniów szkoły, z udziałem
opiekuna – Pani Marleny – debatowało na temat planowanych w najbliższym czasie do realizacji różnych
zadań. W czasie rozmowy poznałam
wiele aktywności społecznych Samorządu Szkolnego, m.in. współpracę z Samorządowym Przedszkolem
Nr 95, w którym uczniowie zaprezentowali przedstawienie dla dzieci
oraz czytali im książki. Działania te
spotkały się z pełną akceptacją maluchów, dlatego aktualnie Samorząd
jest na etapie przygotowywania scenariusza kolejnego przedstawienia.
Trwają także przygotowania do spotkania z dziećmi w szpitalu dziecięcym w Prokocimiu. Będzie to kontynuacja współpracy. Szkolni aktywiści mają także doświadczenie we
współpracy z seniorami, uczestniczyli bowiem w projektach aktywizacji seniorów w Dzielnicy IX. Ciekawe pomysły, dobrze służące integracji, realizowane są również na

FOT. RENATA GROTOWSKA

W

terenie szkoły, np. Piknik Naukowy
(o którym można przeczytać więcej
w „Info.9” Nr 6/2018) czy szkolny
„Dzień Piżamy”.
Trudno oprzeć się pokusie wykorzystania takiego potencjału możliwości. Dlatego zwróciłam się z prośbą o pomoc w organizacji wizyty mikołajowej w Samorządowym Przedszkolu Nr 95. Odpowiedź była natychmiastowa – Mikołaj (Michał
Korzeniowski) ze świtą: Aniołem
i Elfem (Julianna Chrząszcz i Natalia Drozd) w dniu 12 grudnia udali się do przedszkolaków z grupy
10. Trudno ukryć, że zatrzymali się
także w grupie sąsiedniej, rozdając
grzecznym dzieciom wszystkie prezenty ukryte w pokaźnym mikołajo-

wym worku.
Zarząd Rady Dzielnicy IX bardzo
dziękuje Mikołajowi i jego świcie za
tę kolejną aktywność społeczną.
Wszystko wskazuje na to, że współpraca będzie się pogłębiała i rozszerzała. Michał Korzeniowski (Przewodniczący Szkolnego Samorządu
SP Nr 49) zaproponował bowiem, aby
na stronie internetowej Dzielnicy
IX pojawił się podcast w postaci kilkuminutowej rozmowy z udziałem
uczniów SP Nr 49. Jeżeli inicjatywa
będzie realizowana, otworzy się nowa
przestrzeń do współpracy dwóch samorządów. To dobry prognostyk dla
samorządności.
RENATA GROTOWSKA

WYDARZYŁO SIĘ W DZIELNICY IX

W dniu 12 grudnia zapracowany
i ogromnie zmęczony Mikołaj
w towarzystwie Anioła, Elfa oraz
przedstawicieli Zarządu Rady
Dzielnicy IX, z kilkudniowym
opóźnieniem dotarł do dzieci
w Samorządowym Przedszkolu
nr 95 przy ulicy Kościuszkowców 6. Z workiem prezentów
odwiedził dwie spośród przedszkolnych grup. Spotkał się z bardzo entuzjastycznym przyjęciem, powitany
specjalnie dedykowanymi mu piosenkami. Szybko nawiązano bardzo
bliskie relacje, chociaż Mikołaj był
bardzo wymagający i przed wręczeniem prezentu zadawał dzieciom
kłopotliwe pytania: „A myłaś dzisiaj
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ząbki?”. Wszystko jednak wskazywało na to, że dociekliwość Mikołaja nie zepsuła dobrej zabawy.
Po serdecznym pożegnaniu pra-

cowity Mikołaj odjechał już do
swej siedziby w Finlandii, ale miejmy nadzieję, że ponownie za rok
zapuka do drzwi przedszkola. RG
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Pracowity Mikołaj

GRA W ZIELONE
FOT. RENATA GROTOWSKA

Temat „zieleń” w grudniu? Niestety takie są realia. Działania na terenach zielonych w naszej dzielnicy kończą
się lub rozpoczynają w pierwszej dekadzie grudnia…
czyli w zasadzie w czasie astronomicznej jesieni.

Rozpoczęły się prace budowlane na terenie Parku Solvay przy ulicy Żywieckiej Bocznej. Jest
to realizacja wniosku Budżetu Obywatelskiego wybranego przez mieszkańców w 2017 r.

N
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a początku grudnia, w ramach prac uzupełniających
i pielęgnacyjnych uporządkowano teren zielony na
Osiedlu Żywieckie, na którym w ubiegłym roku realizowany był wybrany w roku 2016 projekt Budżetu Obywatelskiego pn. „Ogrody Borkowskie”. Na wizualne efekty
prac trzeba cierpliwie poczekać do wiosny.

Na terenie Parku Solvay uzupełniany jest drzewostan.

W dniu 7 grudnia odbył się częściowy odbiór prac budowlanych na terenie ogródka jordanowskiego przy ulicy
Łukasińskiego. Dalszy ciąg działań w następnym roku.
Prace budowlane, realizowane według drugiego planu
zagospodarowania terenu mają być zakończone w marcu 2019 roku.
W dniu 7 grudnia rozpoczęły się prace budowlane na
terenie Parku Solvay w rejonie ulicy/alejki parkowej Żywieckiej Bocznej. W tym miejscu zaplanowano realizację wniosku Budżetu Obywatelskiego, który w roku 2017
zwyciężył w głosowaniu, uzyskując 1331 punktów. Aktualnie prace budowlane koncentrują się na nawierzchni
alejek, które w projekcie obok funkcji komunikacyjnej zostały przeznaczone na kolorowe rysunki gier terenowych
i planszowych. Zarząd Zieleni Miejskiej zakupił także
część wyposażenia zapisanego w projekcie pn. „Rekreacja
-Edukacja-Integracja w Parku Solvay”, m.in. stoły z siedziskami, leżaki, urządzenia do rekreacji. Niestety przeznaczona na realizację kwota 62 000 zł stanowi ograniczenie dla zakresu wyposażenia. Efekty prac, na które
oczekujemy od czerwca tego roku, poznamy zapewne do-
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Trwają prace budowlane na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Łukasińskiego.

piero w pierwszym kwartale 2019 roku. W najbliższym
czasie na tym terenie nastąpi
wycięcie trzech drzew, których stan zagraża bezpieczeństwu. W ich miejsce posadzone zostaną lipy i graby.
W ramach nasadzeń zastępczych uzupełniany jest –
według zatwierdzonego planu – stan drzewostanu na
terenie Parku Solvay. Nowo
posadzone drzewa wyróżniają się opaską zawierająca metrykę z informacją dla podmiotów zobowiązanych do
Szpaler grabowy – nowe nasadzezapewnienia pielęgnacji.
nia przy ul. Żywieckiej w Borku
Także u progu zimy dokoFałęckim.
nuje się realizacja projektu
„100 drzew na 100-lecie niepodległości”. W naszej dzielnicy posadzono już ok. 30 sztuk drzew, np. wzdłuż ciągu pieszego na przedłużeniu ul. Goryczkowej w kierunku pętli tramwajowej w Borku Fałęckim lub w miejscach,
w których uszkodzone drzewa wycięto, np. przy ul. Nowogródzkiej. Pozostała ilość będzie sadzona do wiosny
2018 roku.
RG

P O D Z I Ę K OWA N I E
Zarząd Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki VII kadencji składa podziękowanie placówkom edukacyjno-wychowawczym i kulturalnym w Dzielnicy IX, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, ZZM w Krakowie, ZDMK, MPO, ZBK, MOPS, MOWiS, Stowarzyszeniu
Emerytów, Rencistów i Inwalidów O. Podgórze, KS Borek, ŁTK, Spółdzielni Mieszkaniowej „Cegielniana” oraz krakowskim organizacjom
pozarządowym za współpracę i pomoc w wykonaniu zadań samorządu lokalnego w okresie ubiegłej kadencji w latach 2015-2018.
Dzięki Państwa zaangażowaniu, wydatnej merytorycznej pomocy i życzliwemu wsparciu naszych przedsięwzięć, Rada Dzielnicy IX miała
możliwość skutecznej realizacji oczekiwań mieszkańców i działania na rzecz różnych środowisk Łagiewnik i Borku Fałęckiego.
Z wyrazami szacunku, Jan Stanisław Pietras Przewodniczący Zarządu i Rady Dzielnicy IX
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OGRODY KRAKOWIAN „W KIESZONCE”
Kraków realizuje światowe trendy w zakresie zagospodarowania terenów zielonych – taka informacja jest
powtarzana w wielu doniesieniach prasowych na temat „Ogrodów Krakowian”, które powstają w naszym
mieście w wersji „kieszonkowej”.

P

o pierwsze, idea budowy ogrodów w mieście, w którym zieleń jest „cenniejsza złota” zasługuje na pełna akceptację. Po drugie, „Ogrody Krakowian” w wersji kieszonkowej, tzn. o niewielkiej powierzchni (do
5000 m2) jak to kieszonka, wciśnięte w typowo miejską zabudowę, pozwalają na funkcjonalne wprowadzenie zieleni w obszar zurbanizowany w krótkim czasie i stosunkowo niewielkim kosztem (koszt realizowanych w Krakowie tzw. parków kieszonkowych to od
150 000 zł do 500 000 zł). Po trzecie, projekt nastawiony jest na zaangażowanie mieszkańców, którzy uczestnicząc w konsultacjach, biorą udział w wypracowaniu
koncepcji zagospodarowania terenu zielonego. Każdy
z ogrodów ma bowiem spełniać ich oczekiwania w zakresie rekreacji i wzajemnych kontaktów sąsiedzkich.
Tak się stało w przypadku pierwszego parku kieszonkowego, który powstał przy ul. Fałata. Zdarzało się też tak,
że mieszkańcy z dużymi obawami podchodzili do budowy parku kieszonkowego w najbliższej okolicy (np. w rejonie ulic Wiślisko / Ks. W. Gurgacza).
Opracowany w 2017 roku przez ZZM w Krakowie
plan realizacji przewiduje budowę 18 ogrodów, po jednym w każdej dzielnicy. Do końca 2018 roku powstało
14 parków kieszonkowych o zróżnicowanym charakterze, np. przy ul. Kronikarza Galla w „studni” wysokiej
zabudowy powstał park literacki, natomiast na Zabłociu
słynny już Motyli Skwer, a w naszej dzielnicy na Placu
Łagiewnickim – ogród leśny. Zupełnie niezwykły, zarówno gdy chodzi o miejsce (rejon fortu przy ul. Prądnickiej), jak i temat, jest ogród, w którym spotykają się
kobiety w stulecie uzyskania praw obywatelskich. Dla
kobiet krakowskich to wielka rzecz!

Przyjęta zasada sprawiedliwego podziału, choć zażegnuje potencjalny konﬂikt, rodzi obawy, że idea tworzenia parków kieszonkowych w przestrzeni mocno zurbanizowanej, na terenach poindustrialnych lub zdegrado-
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wanych,
rozpłynie się w tzw. „społecznej sprawiedliwości”. Wystarczy bowiem rzut oka na mapę Krakowa
z zaznaczonymi lokalizacjami mini parków, by zorientować się, że działka otoczona jest dużymi obszarami zielonymi istniejącymi wokół bloków mieszkalnych (najczęściej na terenie osiedli nowohuckich) lub znajduje się
w centrum zabudowy jednorodzinnej z własnymi ogrodami. Stąd wniosek, że może warto przyjąć inne zasady
typowania lokalizacji parków kieszonkowych w Krakowie. Kraków jest miastem, które odwiedza kilkanaście
milionów turystów rocznie i to dla nich miejscem wytchnienia „w drodze”, obok kawiarni przy zatłoczonej
ulicy, mógłby być ocieniony starymi murami zielony zakątek z ciekawym, edukacyjnym proﬁlem tematycznym.
Tak się dzieje np. w Hongkongu – jednym z najbardziej
zurbanizowanych miejsc na świecie. W Krakowie jest
także wiele terenów bardziej przypominających przełom XIX i XX wieku, niż europejskie metropolie przyszłości. Znaleźć też można zdegradowane tereny o dużych walorach przyrodniczych. To właśnie te obszary
stanowią poważne wyzwanie dla realizowanego projektu „Ogrody Krakowian”. W tym zakresie bardzo ciekawe propozycje ZZM dotyczą budowy parków kieszonkowych w rejonie węzłów komunikacyjnych, np. przy
ulicach Bronowickiej / Armii Krajowej czy przy ulicach
W. Witosa / Łużyckiej.
Należy zatem oczekiwać, że ten młody projekt ma
przed sobą przyszłość i nie zakończy się, gdy przekroczy
symboliczną osiemnastkę.
Dziękuję Pani Katarzynie Opałce (ZZM Kraków) za
ciekawą rozmowę i wyczerpujące informacje na temat
projektu „Ogrody Krakowian”.
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RENATA GROTOWSKA

„Aktorstwo to nie tylko pasja,
ale pewien sposób na życie”
W OSTATNIM NUMERZE TEGOROCZNEGO INFO.9
ZAPRASZAM CZYTELNIKÓW NA SPOTKANIE Z PANEM
ALEKSANDREM SZKLARSKIM – AKTOREM,
ABSOLWENTEM SZKOŁY AKTORSKIEJ W KATOWICACH,
INSTRUKTOREM TEATRALNYM, OBECNIE ZWIĄZANYM
Z TEATREM CRACOVIA.
Renata Grotowska: Na wstępie przepraszam za ten telegraﬁczny
(to taki archaizm – telegraf już chyba nie istnieje) skrót w dokonanej
prezentacji. Rekompensatą będzie cała nasza rozmowa poświęcona
Pana osobie i Pana dokonaniom artystycznym. Nasze drogi spotkały
się w Klubie ISKIERKA przy okazji prowadzonych w nim przez Pana
działań teatralnych. Taki sam adres ma Teatr STUDIO, jeden z Pana
artystycznych pomysłów. Proszę, zacznijmy od tego tematu.

Aleksander Szklarski: Bardzo proszę, lecz na wstępie
chciałbym wprowadzić małe sprostowanie. Teatr Studio
tak na prawdę powstał z inicjatywy dwóch osób – Danuty Pietraszewskiej oraz mojej. O ile mnie pamięć nie
myli, rozpoczął swoją działalność w 2010 roku i w sezonie 2010/2011 zaistniał we wnętrzach Klubu Iskierka na ul. Żywieckiej 44 w Krakowie dzięki uprzejmości
ówczesnego pana kierownika. Swoją działalność w Klubie Iskierka zakończył w tym roku, w czerwcu, ale to
już historia na zupełnie inny materiał dziennikarski
i raczej nie dla Państwa. W tym miejscu chciałbym tylko podziękować obecnym władzom CKP za wspieranie
działań artystycznych (śmiech). Pierwszym tytułem zrealizowanym na scenie w Iskierce była „Twoja na zawsze
- Antygona”, pozostałych tytułów nie jestem w stanie
wyliczyć. Wprowadziliśmy cykliczne sobotnie spotkania z teatrem dla najmłodszych, które ku naszej radości
gromadziły również dorosłą widownię, dlatego autorskie scenariusze widowisk z wolna nabierały – nazwę to
w taki sposób – „uniwersalnego charakteru”. Współpracujemy z kolegami aktorami, dbając w ten sposób o jak
najwyższy poziom naszych produkcji. Mam nadzieję,
że przez te lata nie zawiedliśmy widzów. To my, do tego
miejsca, z wielkim własnym nakładem pracy i środków,
wprowadziliśmy teatr na poziomie, jakiego do tej pory
nie było w strukturach placówek podgórskich. Co się teraz dzieje z Teatrem? Zimuje. Za Krakowem zbudowałem studio nagrań i skupiamy się przez okres zimowy na
realizacjach audio, przygotowując jednocześnie kolejny
projekt artystyczny.
RG: Wiem, że na początku było Arte Studio. Czy to właśnie w tym
momencie aktorstwo zostało zdeﬁniowane jako „pewien sposób na
życie”?

AS: Arte Studio nazwałbym „ﬁrmą matką”. Była to jednostka gospodarcza założona przez Danutę Pietraszew-

ską, która skupiała pod płaszczem administracji wszelkie nasze działania artystyczne: warsztaty, spektakle,
szkolenia, działalność literacką, kompozytorską, scenograﬁczną. Przez lata Arte Studio zbudowało swoją
własną, rozpoznawalną markę. Nie tylko dzięki logo... :)
Z Arte Studio wywodzi się Teatr Studio, Grupa Teatralna Studio, Krakowski Przegląd Interpretacji Piosenki Aktorskiej „Wesołe Miasteczko”. To jak wirus, który
drzemie w organizmie i w pewnym momencie się aktywuje. Potem już albo z nim walczysz, albo działacie
wspólnie. Niekiedy jest to przypadek, a niekiedy świadomy wybór. A innym razem przypadek pozwala dokonać wyboru. Z teatrem związany jestem od końca lat
osiemdziesiątych ubiegłego stulecia, jak to brzmi... Lata
lecą. Od sceny amatorskiej przez zawodową aż do Teatru
Studio. Czy jest to „pewien sposób na życie”? Nie będę
w tym miejscu oryginalny, bo odpowiem - tak. Nie zawsze da się z tego wyżyć, lecz nie to jest najważniejsze.
RG: Z Teatrem Studio wiążą się warsztaty teatralne adresowane do
dzieci i młodzieży. Jak Pan skomentuje ten rodzaj swoich teatralnych
doświadczeń?

AS: W swojej ofercie mamy warsztaty dla osób w każdym wieku. Od dzieci można się wiele nauczyć. Zupełnie inne pojmowanie rzeczywistości: infantylne, szczere,
bez ograniczeń. Można sobie przypomnieć, co straciliśmy dorastając. Praca nie jest łatwa, oj niełatwa... Trzeba
bardzo uważać na ten delikatny materiał, który bardzo
łatwo zepsuć, a każde dziecko to swoistego rodzaju indywidualista. Za to satysfakcja z osiągniętego celu jest
nie do opisania. Kilkoro dzieciaków, a raczej już młodzieży, jest z nami od początku. Jak się te osoby rozwinęły i dojrzały! Szacunek i zaufanie. Bez względu na wiek
traktujemy poważnie każdego uczestnika warsztatów.
Pod dzieciaki są pisane teksty, a niektórzy nawet proponują już własne scenariusze. Duma i radość. Staram się,
odpowiednio do wieku, przekazać swoją wiedzę.
RG: Co decyduje o doborze repertuaru Teatru Studio?

AS: Dobre pytanie. Każdy tekst, każda sytuacja sceniczna powinna dać widzowi przede wszystkim możliwość
zadawania pytań. Reﬂeksja. Gdzie odpowiedzi? Widz
powinien do nich dojść sam. Można go delikatnie naprowadzić, można przedstawić poruszany problem z własnej perspektywy, ale pozostawiając możliwość wyboru. Niech ludzie pomyślą, niech widz pomyśli. Nie na temat? Ależ skąd! Na temat. Tytuł bądź gotowe historie są
tylko kanwą dla pisanych przeze mnie scenariuszy. Problem uniwersalny, ponadczasowy bądź obowiązujący tu
i teraz, wielokrotnie dominuje w treści spektakli, choć
zawoalowany, ukryty, przemycony. W produkcjach dla
dzieci i dorosłych. I chyba dlatego widownia w Iskierce
wypełniała się po ostatnie krzesło.
RG: Jaka jest przyszłość przed Grupą Teatralną Studio?

AS: Grupa Teatralna Studio w czerwcu tego roku zakończyła bezpowrotnie działalność, czego jeszcze raz dyrekcji CKP gratuluję. Warsztaty grupy dziecięco-młodzieżowej w Iskierce odbywają się w dalszym ciągu. →
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→ Pozbawiono nas narzędzi do realizacji spektakli,

więc pokazy teatralne na dotychczasowym poziomie
nie są możliwe, dlatego wycofaliśmy się z ﬁrmowania
tej grupy nazwą Teatru. To są bardzo przykre momenty, kiedy jeden decyzyjny urzędnik bez wahania przekreśla długoletni wysiłek, komercjalizując placówki
kultury. Nowa nazwa jeszcze nie powstała. Nie poddając się ogólnie panującym trendom, robimy swoje i nawet w pustych ścianach klubu jesteśmy do dyspozycji
dla naszych podopiecznych. Kulturę tworzą ludzie oddani jej bezgranicznie, wierzący w sens swych działań.
Zmuszeni do opuszczenia tego miejsca jako Teatr Studio,
wycofaliśmy i wycofujemy z Iskierki wszystkie elementy z nim powiązane. Przychodzi mi na myśl zrzucanie
ﬂagi z masztu zdobytego miasta i wywieszanie nowej
– „swojej”. Tak potraktowano baner z logo Teatru chroniący wnętrze zaplecza kluby przed wścibskim okiem
przechodnia, na kracie okna, chyłkiem wyrzucając go
na śmietnik. Powiał wiatr odnowy. Wracając do pytania,
dawni członkowie Grupy Teatralnej Studio uczęszczają na zajęcia. Przybyło trochę nowych osób. Pomysły jak
zwykle są, z realizacją gorzej. Nie z naszej winy, żebym
został dobrze zrozumiany. Po prostu chyba „mamy za
duże wymagania” (śmiech).
RG: W jaki sposób deﬁniuje Pan siebie, występując w podwójnej roli:
aktora i instruktora teatralnego?

AS: To aktora czy instruktora? Wypadałoby rozgraniczać. Zacznę od końca. Bycie aktorem daje możliwość
przekazania praktycznych zastosowań wiedzy teoretycznej na podstawie zdobytego doświadczenia w zawodzie. Mam taką możliwość, więc to robię – jako instruktor. Twarz aktora wygląda trochę inaczej. O to proszę zapytać członków już nieistniejącej Grupy Studio, którzy
zostali zaproszeni do zagrania z nami w spektaklu.
RG: Co kryje się pod tajemniczą nazwą Grupa „Bez nazwy”?

AS: A to zupełnie inna historia. Klub w Soboniowicach, także Podgórze. Kolejna placówka, gdzie prowadzę warsztaty. Dlaczego taka nazwa zespołu? Banalna
odpowiedź. Należało wpisać w kartę zgłoszeniową, jaka grupa przyjeżdża na przegląd i tak zostało. Intrygujące, prawda? Nic jednak nie dzieje się bez przyczyny.
Przez tych kilka lat intensywnej działalności w Klubie
Iskierka przedstawialiśmy liczne propozycje integracji ośrodków kultury podlegających pod CKP. Jednym
z nich było utworzenie możliwości wymiany doświadczeń działających grup teatralnych. Z tego pomysłu pozostała współpraca na płaszczyźnie teatralnej między
tymi dwoma ośrodkami kultury. Jeszcze.
RG: Proszę opowiedzieć, jak narodził się pomysł Przeglądu Interpretacji Piosenki Aktorskiej „Wesołe Miasteczko”, którego IV edycję mogliśmy obejrzeć w listopadzie 2018 roku? Jakie będą losy tego artystycznego przedsięwzięcia?

A dzisiaj? Krakowski Przegląd Interpretacji Piosenki
Aktorskiej „Wesołe Miasteczko”. W tym przedsięwzięciu jestem tylko głową. Nie mam zamiaru przypisywać
sobie autorstwa tego pomysłu. Około pięć lat temu, podczas jednej z rozmów z Danutą Pietraszewską, powstał
pomysł połączenia i wykorzystania w pełni swych umiejętności. Stworzyliśmy propozycję dla dzieci i młodzieży.
I tak po chwili przygotowań inaugurowaliśmy w 2015
roku I KPIPA „Wesołe Miasteczko 2015”. Jak Pani
wspomniała, mamy już oﬁcjalną część IV edycji za sobą.
Trwają prace zamykające. Mam na myśli końcowe wersje
materiałów audio i wideo. Potrwa to najprawdopodobniej do końca stycznia, początku lutego. Przegląd jest realizowany z własnych prywatnych środków, przy ogromnym wsparciu Rady Dzielnicy IX. Dziękujemy. Cieszymy się, że pod wiatr razem z nami chcą iść jeszcze inne
osoby. Czy V edycja odbędzie się w Iskierce? Budziliśmy
to miejsce do życia. Klub Iskierka? Kilka lat temu nawet w Krakowie niewiele osób o nim słyszało, a dzisiaj
przeglądarka internetowa wzmiankę o Iskierce odnajduje w nadmorskiej prasie. Przypadek? :) Nie zarabiamy
na tym projekcie, wręcz przeciwnie. I nie mamy zamiaru
zarabiać na uczestnikach. Bo cel był inny. Przegląd jest
dla uczestników, a my dla nich. Tak pojmujemy krzewienie kultury wśród młodzieży. Przyjeżdżają z całej Polski,
pozostając na Przeglądzie przez dwa dni, żeby się uczyć
od nas i od siebie. Wymieniają się doświadczeniami. Następuje integracja miłośników piosenki aktorskiej. Czyż
to nie piękne? Skoro przyszło nowe, może trzeba i nowego miejsca. Rzeczywistość jest przygnębiająca. Coraz
trudniej jest się dogadać z władzami CKP. Przykre. Będzie V edycja, będzie… :)
RG: Czytam o Pana zaangażowaniu w kolejny pomysł edukacyjny:
Szkołę Musicalową SHOWTIME. Czy to jest działalność edukacyjna
prowadzona obok warsztatów teatralnych, ich dopełnienie, czy może zupełnie nowy kierunek działalności artystycznej?

AS: Staram się robić to, co potraﬁę najlepiej. Musical powiązany jest nierozdzielnie z grą aktorską. Współpracuję obecnie ze Szkołą Musicalową ShowTime w charakterze wykładowcy. Dopełnienie. Na razie… :)
RG: Proszę na zakończenie naszej rozmowy podzielić się z nami swoimi planami aktorskimi. Jakie role lub jakie spektakle Pan przygotowuje. Czy jest to projekt związany z Teatrem Cracovia?

AS: Potrzebuję odrobiny czasu na zamknięcie IV edycji
Przeglądu, wydanie płyty z utworami świątecznymi, a
na przełomie marca i kwietnia chcę uruchomić kolejny,
zupełnie nowy projekt teatralny.
RG: Życzę sukcesów. Dziękuję za rozmowę.

ROZMAWIAŁA: RENATA GROTOWSKA

AS: Pomysł narodził się nagle. Co może oznaczać skrót
KPIPA? Można pokusić się o skojarzenia. Prawie pięć
lat temu każdy respondent zalewał się rumieńcem… :)
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TRADYCJE SZOPKARSKIE
W SAMORZĄDOWYM
PRZEDSZKOLU NR 95

EGO PRZEDSZK
OL
SAMORZĄDOW
FOT. ZE ZBIORÓW

nały również dużo cegiełek z papieru owiniętego staniolem.
Jak co roku w szopce nie zabrakło zrobionych przez dzieci postaci. Powstała więc cała Święta Rodzina, ale również
→
anioły, krakowianki, górale, diabły, śmierć, królowa

FOT. ZE ZBIORÓW SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 95

asze przedszkole już od trzynastu lat bierze udział
w Konkursie Szopek Krakowskich organizowanym przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. W
październiku i listopadzie przedszkolaki uczestniczyły w cotygodniowych warsztatach szopkarskich prowadzonych panią Alicję Karczmarską-Strzebońską w Klubie „Iskierka” przy ul. Żywieckiej 44. Dzięki współpracy z Centrum Kultury Podgórza i wsparciu Rady Dzielnicy IX, w zajęciach uczestniczyło 50 dzieci 6-letnich z
dwóch grup przedszkolnych, tworząc szopkę od tzw. zera. Podczas kilku pierwszych zajęć dzieciaki poznawały
bogatą historię szopek krakowskich, zgłębiały treść krakowskich legend, uczyły się rozpoznawać krakowskie zabytki oraz rysowały projekty swojej szopki. Później zaś
przystąpiły do jej konstruowania, w tym celu malowały
kartonowe pudła, zdobiły je kolorowym staniolem, wycinając, klejąc, malowały witraże do okien itp. Ozdabiały
też szopkę skrawkami kwiecistych materiałów, wstążkami oraz płatkami sztucznych kwiatów.
W tym roku w naszej szopce pojawiły się po raz pierwszy
mury obronne barbakanu, z tego powodu dzieciaki wyko-

A NR 95

N

Dzieci z Samorządowego Przedszkola Nr 95 z szopką na krakowskim Rynku w dniu prezentowania dzieł szopkarskich na tegorocznym 76. Konkursie Szopek Krakowskich.
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→ Jadwiga, królewna Wanda, Lajkonik, Smok Wawel-

Zapraszamy wszystkich serdecznie do podziwiania naszej szopki na wystawie pokonkursowej do dnia
24.02.2019 od poniedziałku do niedzieli w godz. 9:0018:00.
MAŁGORZATA OŻÓG
NAUCZYCIELKA W SAMORZĄDOWYM PRZEDSZKOLU NR 95

O tradycji szopek krakowskich słów kilka...

młodzieżowych, 70 dziecięcych i 15 rodzinnych.
Duże – ponad 3-metrowe, małe – jak tegoroczna okolona obwarzankiem, kolorowe, ruchome – wszystkie
szopki łączy tradycyjne nawiązanie do architektury
Krakowa. Ich przygotowanie jest czasochłonne, o czym
świadczy praca naszych przedszkolaków, którzy zaczynają warsztaty szopkarskie już we wrześniu, wiadomo,
że niektórzy szopkarze pracują nad swoimi dziełami
cały rok.
Przypomnijmy, że zwyczaj budowy szopek zapoczątkowali w XIX wieku murarze. Budowanie szopek-przenośnych teatrzyków do wystawiania jasełek było ich
dodatkowym zajęciem w martwym sezonie zimowym.
Fenomen tej krakowskiej tradycji polega na jej trwałości i żywotności, przypieczętowanymi znalezieniem się
szopkarstwa na liście dziedzictwa UNESCO.
AS

ski czy Pan Twardowski. Wykonane przez przedszkolaki dzieło zostało zaprezentowane na krakowskim Rynku
wraz z innymi szopkami konkursowymi 6 grudnia pod pomnikiem Adama Mickiewicza. Następnie w barwnym korowodzie zostało zaniesione do oddziału Muzeum Historycznego – Celestat przy ul. Lubicz 16.

Szopki od lat cieszą oczy zarówno mieszkańców, jak
i turystów. Co roku w pierwszy czwartek grudnia
przyglądamy się na Rynku krakowskim prezentacji dzieł z tej zjawiskowej dziedziny rzemiosła artystycznego.
Podczas ogłoszenia wyników tegorocznego 76. Konkursu Szopek Krakowskich przewodniczący komisji
konkursowej Michał Niezabitowski podkreślił, że tegoroczny konkurs jest historyczny, ponieważ pod koniec
listopada 2018 r. szopkarstwo krakowskie traﬁło na
listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa
kulturowego ludzkości UNESCO. Dodatkowo szopki
zawierają elementy nawiązujące do 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
W tym roku do konkursu zgłoszono 140 prac szopkarskich: 45 w kategorii seniorów, 10 w kategorii szopek

KONCERT KOLĘD
W DNIU 28 GRUDNIA o godz. 18.00 w Centrum Sztuki Współczesnej Solvay
odbędzie ię świąteczny koncert kolęd w wykonaniu zespołu „Ino Ross”.
Serdecznie zapraszamy!

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
Dzielnica IX Łagiewniki-Borek Fałęcki

· www.dzielnica9.krakow.pl
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POD SKRZYDŁAMI DZIELNICY IX

odrobina empatii, tolerancja, chęć porozumienia, otwartość i zwykła uważność na drugiego człowieka. Budowanie wieży w ustach i dłoniach aktorów symbolizuje więc
wspólne działanie i jest wyrazem wiary w to, że razem
można więcej.
Na uwagę zasługuje fakt, że autorami słów wypowiadanych i przemiganych w etiudzie są sami aktorzy. Reżyser
etiudy: Dominika Feiglewicz z ogromną starannością zadbała o to, aby uczniowie mogli dostrzec swoje potrzeby,
rozterki, pragnienia i móc je wyrazić w grze aktorskiej. Tak więc
uczniowie prezentują na scenie
samych siebie. Efektem końcowym warsztatów będzie etiuda
teatralna pt. „On nas usłyszy”.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców Dzielnicy IX do obejrzenia tego przedstawienia. O terminie wydarzenia będzie się można dowiedzieć dzięki plakatom
reklamowym, współtworzonym
obecnie również przez młodych
aktorów biorących udział w tym
projekcie.
EWA PAWLIK
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FOT. PIOTR KUBIC

od ﬁnansowym patronatem Dzielnicy IX, dzięki
współpracy z Centrum Sztuki Współczesnej Solvay,
młodzież SOSW nr 6 w bieżącym roku szkolnym może brać udział w warsztatach teatralnych. Inspiracją do
opracowania projektu stały się marzenia o byciu aktorką
zwyciężczyni drugiej edycji konkursu Talent Łączy Pokolenia 2018. Jedną z najważniejszych idei projektu była jego realizacja w przestrzeni teatralnej. Miejscem, które pozwoliło na odkrycie przez jego uczestników magii
teatru okazała się sala widowiskowa Centrum Sztuki
Solvay. Niezwykła przychylność „człowieka teatru” – Pana Daniela Piskorza, kierownika tej placówki, dopełniła dzieła.
I tak od miesiąca października
uczniowie regularnie spotykają się w poniedziałkowe popołudnia w wyremontowanej sali widowiskowej, by w świetle lamp,
pod okiem prowadzącej warsztaty, móc rozwijać swoje talenty.
W trakcie zajęć młodzież, wykorzystując język dźwiękowy, migowy, gesty naturalne, muzykę,
ruch sceniczny, poszukuje różnych dróg komunikacji pomiędzy
osobami afatycznymi, głuchymi,
słabosłyszącymi i pełnosprawnymi. Uczestnicy projektu, starając się wykonać wszystkie
stawiane przed nimi zadania aktorskie, poznają własne
możliwości w wyrażaniu swoich emocji, przełamują wzajemne uprzedzenia i odkrywają piękno w drugim człowieku.
Warsztaty teatralne są prowadzone przez aktorkę Panią
Dominikę Feiglewicz. Do udziału w przedsięwzięciu został zaproszony Pan Karol Wilkoszewski – instruktor gry
na bębnach, który od lat prowadzi z naszymi uczniami
warsztaty bębniarskie oraz fotograf, ﬁlmowiec i publicysta Pan Piotr Kubic, dokumentujący cały proces twórczy
w formie fotoreportażu.
Podstawę proponowanych działań teatralnych stanowi
utwór pochodzący z musicalu „Metro” pt.: „Wieża Babel”.
Jego tekst udowadnia, że pomimo różnych doświadczeń,
zainteresowań, posługiwania się różnymi językami, można wspólnie działać i czerpać z tego radość – wystarczy

FOT. PIOTR KUBIC

P

FOT. PIOTR KUBIC

Uczniowie Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego nr 6 od października realizują
projekt teatralny dla dzieci i młodzieży niesłyszącej
oraz z afazją „Wieża Babel”.
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AKCJA ZIMA 2019
Podczas ferii zimowych, które odbywać będą
się w dniach 14-27 stycznia zapraszamy dzieci
w wieku od 7 do 12 lat do udziału w Akcji Zima
2019 organizowanej przez placówki miejskie
w Dzielnicy IX.

KLUB ISKIERKA
ul. Żywiecka 44, Kraków
tel.: +48 12 266 03 45, +48 519 309 350
Termin: 14-18.01.2019 r., godz. 10.00–14.00
Zajęcia są bezpłatne.
W programie:

CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ SOLVAY

14 stycznia
10:00–14:00 Warsztaty plastyczno-teatralne
15 stycznia
10:00–12:00 Warsztaty taneczno-ruchowe
12:00–14:00 Zajęcia animacyjno-integracyjne
16 stycznia
10:00–12:00 Warsztaty plastyczno-teatralne
12:00–14:00 Warsztaty przyrodnicze - Szkiełko i Oko
17 stycznia
10:00–12:00 Warsztaty plastyczno-teatralne
12:00–14:00 Warsztaty przyrodnicze „Szkiełko i Oko”
18 stycznia
10:00–12:00 Warsztaty plastyczno-teatralne
12:00–14:00 Warsztaty przyrodnicze „Szkiełko i Oko”

ul. Zakopiańska 62, Kraków
Zajęcia organizowane są
pod hasłem „Ferie młodych
naukowców” w dniach
14–18.01.2019 r. w godzinach
10.00–14.00.
W programie:
– warsztaty kulinarne,
– warsztaty chemiczne,
– gry i zabawy,
– kolorowy zawrót głowy, czyli
trochę chemii na plastyce,
– zwariowane glutki,
– zabawy z sensoplastyką.
Koszt turnusu to 75 zł. Dla posiadaczy karty KRK 3+ lub
KRK N+ 50% zniżki.
Zapisy on-line poprzez platformę Strefa Zajęć oraz w biurze
CSW Solvay.

Z OSTATNIEJ CHWILI



PONISZCZONY ZOSTAŁ MURAL Z KOMIKSEM PRZY UL. KOŚCIUSZKOWCÓW
Rzecz się stała niesłychana:
Mamy nowe „dzieło” <<DZBANA>>!
Pomalował mural sprayem
Srebrną farbą (!), lewym skrajem.
Zabazgrolił (z tego dumny???)
Taki DZBAN – bo bezrozumny!!!
Wielki dzban, borkowski wandal
Nieuchwytny – toż to skandal!!!
DZBAN – młodzieżowe słowo roku 2018
Nowe znaczenia tego słowa: debil, głupek, pusta głowa!
Dodam jeszcze: bezmózgowiec,
Od niszczenia wręcz fachowiec!
NAPISAŁ: JERZY FALISZEK

12

Pismo Rady Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki · NR 8 / 2018 · www.dzielnica9.krakow.pl

