nr 1 (257)

KRAKÓW LUTY 2021

Zdaniem Przewodniczącego
Prawie trzy dekady
dla Zwierzyńca
W tym roku przyszedł czas formalnego rozstania się z Panią Teresą Machowską. Od 1992 roku była pracownikiem Urzędu Miasta Krakowa w Radzie
Dzielnicy VII Zwierzyniec.
To pierwszy Przewodniczący, Pan
Edward Małek, wybrał i spowodował, że
Pani Teresa została sekretarzem naszej
Rady Dzielnicy.

Po około dwunastu latach przeszła
na emeryturę, lecz kolejni przewodniczący nadal zatrudniali ją na umowę zlecenie, aż do dziś. Równocześnie
w 2002 roku wystartowała z sukcesem
w wyborach do Rady Dzielnicy, co dodatkowo zaowocowało wyjątkowym zrozumieniem pracy na rzecz mieszkańców
i samorządu lokalnego.
Współpraca pani Teresy ze społecznością lokalną to wzorcowy przykład
społecznego działania.
ciąg dalszy na str. 7

Na zdjęciu Pani Teresa Machowska – przez wiele
lat była pracownikiem UMK w Radzie Dzielnicy VII

„Tytus: Myślałem i wymyśliłem bezmyślnik. Stawiać się go będzie przed zdaniem nie
mającym sensu.”
Tytus, Romek i A'Tomek, Księga XII

fot. J. Mach

Historia niezwykłego Papcia na Zwierzyńcu

Uczniowie SP 32 odwiedzili wernisaż Krakowskiego Stowarzyszenia Komiksowego na cześć H.J. Chmielewskiego

w numerze:

→ Z działalności Rady

Dzielnicy VII Zwierzyniec
str. 2

Sama jako dziecko patrzyłam na komiksy z pobłażaniem. Ktoś przedstawił
mi je jako literaturę dla opornych, więc
stwierdziłam, że nie ma czego szukać
na tych kolorowych stronach. Jakże się
zdziwiłam, gdy podczas pewnego projektu unijnego dowiedziałam się o komiksach Metropolis oraz Maus. Od tego
momentu odkryłam, że połączenie sztuki graficznej i słowa niesie nową jakość,
która czasem jest tak osobista i tak delikatna, że samo słowo nie mieści treści,
które autor chce przekazać.
Papcio Chmiel postawił na humor
i naukę. Wiedziony wprost genialną intuicją wskazywał drogę do wiedzy poprzez zabawne historie trzech harcerzy.
A może proces uczłowieczenia małpy
miał poza dowcipem też głębszy, filozoficzny wymiar? Czy w naszym społeczeństwie nie brak osób o usposobieniu zgoła
zwierzęcym i wymagających procesów
uczłowieczenia?
ciąg dalszy na str. 3

→ Infrastrukturalne
rewolucje
str. 4

→ Pozdrowienia

z Krakowa...
str. 8

→ Co nowego
u Seniorów
str. 10

→ Czas
na konkurs!
str. 6

→ Igrzyska
zamiast chleba?
str. 10

→ Zwierzyniecki
Konkurs Literacki 2020
str. 11
Kurier Zwierzyniecki
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Z DZIAŁALNOŚCI RADY DZIELNICY VII

15 grudnia 2020 r.
odbyła się XXV sesja
Rady Dzielnicy VII
Zwierzyniec.
Podjęto następujące uchwały:
Uchwała nr XXV/261/2020
w sprawie upoważnienia Zarządu Dzielnicy VII Zwierzyniec do
wydawania opinii i występowania z wnioskami, o których mowa w § 3
pkt 3 i 4 Statutu Dzielnicy VII na okres od
1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.
Uchwała nr XXV/262/2020
w sprawie opinii dla potrzeb zadania
inwestycyjnego pn.: „Budowa pochylni
dla osób z niepełnosprawnością wraz
z przebudową schodów łączących ul.
Fabijańskich z ul. Sawickiego” (Rada
pozytywnie zaopiniowała przedłożoną
przez projektanta dokumentację projektową, sugerując zastosowanie pochwytu poręczy o średnicy 3-4 cm).
Uchwała nr XXV/263/2020
w sprawie opinii do projektu budowy
drogi publicznej kategorii gminnej klasy
D wzdłuż obszaru KDD.11 wraz ze zjazdami w rejonie ul. Podłużnej w Krakowie
(Rada pozytywnie zaopiniowała przedłożoną przez projektanta dokumentację
projektową, sugerując uwzględnienie
w projekcie utwardzenia pobocza pomiędzy chodnikiem po północnej stronie przejścia dla pieszych przez KDD.11
a jezdnią ul. Podłużnej przy dowiązaniu KDD.11 do ul. Podłużnej).
Uchwała nr XXV/264/2020
w sprawie opinii do projektu budowy
drogi publicznej kategorii gminnej klasy D wzdłuż obszaru KDD.12, KDD.13
wraz ze zjazdami w rejonie ul. Podłużnej w Krakowie (Rada pozytywnie zaopiniowała przedstawioną przez projektanta dokumentację projektową,
sugerując uwzględnienie w projekcie
utwardzenia pobocza pomiędzy chodnikiem po północnej stronie przejścia
dla pieszych przez KDD.12 a jezdnią ul.
Podłużnej przy dowiązaniu KDD.12 do
ul. Podłużnej).
Uchwała nr XXV/265/2020
w sprawie opinii dotyczącej zbycia działki nr 328/3 obręb 13 Krowodrza położonej przy ul. Królowej Jadwigi (Rada
wydała w powyższej sprawie opinię
pozytywną).
Uchwała nr XXV/266/2020
w sprawie opinii dotyczącej zbycia działki
nr 298/8 obręb 13 Krowodrza położonej
w rejonie ul. Ukrytej (Rada wydała w powyższej sprawie opinię pozytywną).
Kurier Zwierzyniecki

Uchwała nr XXV/267/2020
w sprawie uwag do części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Morelowa” (Rada
nie wniosła żadnych uwag do wyłożonej
części projektu planu).
19 stycznia 2021 r. odbyła się
XXVI sesja Rady Dzielnicy VII
Zwierzyniec.
Podjęto następujące uchwały:
Uchwała nr XXVI/268/2021
w sprawie wytycznych do opracowania
wielowariantowej koncepcji budowy
Trasy Balickiej (Rada zawnioskowała
o uwzględnienie następujących uwag
przy opracowywaniu ww. koncepcji:
» Sugeruje się wykonanie badań, które pokażą jaką część ruchu może przejąć Trasa Balicka od innych tras, łączących centrum Krakowa z lotniskiem
i autostradą A4 oraz jaki dodatkowy
nowy ruch wygeneruje, i przyjęcie
na tej podstawie założeń dotyczących
zasadniczego przekroju drogi oraz
przekroju na skrzyżowaniach i formy
skrzyżowań.
» Z uwagi na szczególne walory przyrodnicze i rekreacyjne obszaru, na którym ma znajdować się trasa, należy
w maksymalnym stopniu poprowadzić
trasę w tunelu, półtunelu lub wykopie.
» Z uwagi na to, że Trasa Balicka ma
krzyżować się z ruchliwymi drogami,
łączącymi dwie dzielnice, sugeruje się –
w przypadku realizacji Trasy na powierzchni – wykonanie skrzyżowań
jednopoziomowych w formie rond
turbinowych. Kategorycznie sprzeciwiamy się stosowaniu estakad w ciągu
Trasy Balickiej (z wyjątkiem przeprowadzenia estakadą ciągu ulic Podłużnej i Zakliki z Mydlnik nad linią kolejową).
» W związku z brakiem domknięcia
III obwodnicy (Trasa Zwierzyniecka
i Pychowicka) nie należy wyprowadzać ruchu z Trasy Balickiej w kierunku ul. Jesionowej oraz ul. Nad Zalewem, ponieważ te drogi nie są przystosowane do obsługi dużego ruchu tranzytowego.
» Sugeruje się utworzenie większego
niż planowane na 100 miejsc parkingu
w rejonie ul. Zakliki z Mydlnik.
» Przy planowaniu lokalizacji parkingów sugeruje się również wzięcie pod
uwagę planowanej zabudowy biurowej na obszarze sporządzanego obecnie

miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Balice II”.
» Po przekroczeniu linii kolejowej w rejonie ul. Podłużnej, Trasa Balicka powinna biec po północnej stronie linii
kolejowej.
» Wraz z inwestycją powinien powstać nowy most na rzece Rudawie
w ciągu ul. Podłużnej, który umożliwi
odpowiednią obsługę komunikacyjną
węzła, szczególnie dla komunikacji
miejskiej).
Uchwała nr XXVI/269/2021
w sprawie uchylenia uchwały nr XXIV/
254/2020 Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec w sprawie wprowadzenia zakazu zatrzymywania się na ulicy Ludmiły Korbutowej (Rada zdecydowała
o uchyleniu uchwały nr XXIV/254/
2020 ze względu na zmianę uwarunkowań na ul. Korbutowej, spowodowanych jej przebudową).
Uchwała nr XXVI/270/2021
w sprawie zmiany organizacji ruchu na
ul. Bielańskiej (Rada zawnioskowała do Wydziału Miejskiego Inżyniera
Ruchu UMK o wprowadzenie zmiany
organizacji ruchu, prowadzącej do spowolnienia ruchu samochodowego na
ul. Bielańskiej, poprzez montaż progów
zwalniających).
Uchwała nr XXVI/271/2021
w sprawie korekty rozdysponowania
środków wydzielonych do dyspozycji
Dzielnicy VII Zwierzyniec na rok 2021
(Rada przeznaczyła kwotę 5 000 zł z rezerwy dodatkowo na dokumentację
projektową dla zadania: „Budowa
oświetlenia (lampy parkowe) na alejce spacerowej – ulica Malczewskiego na odcinku od Diabelskiego Mostu
w kierunku północnym do istniejącego
oświetlenia”).
Uchwała nr XXVI/272/2021
w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie zmiany
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
dotyczącej zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy VII
Zwierzyniec do realizacji w latach 20202022 (dotyczy budowy oświetlenia parkowego; zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest konsekwencją
zmiany dokonanej uchwałą nr XXVI/
271/2021).
opracowała: Grażyna Rojek
Pełny tekst uchwał dostępny jest na stronie
internetowej dzielnicy www.dzielnica7.krakow.pl
oraz w Biuletynie Informacyjnym Urzędu Miasta
Krakowa: www.bip.krakow.pl.
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Historia niezwykłego Papcia na Zwierzyńcu
ciąg dalszy ze str. 1

Jakkolwiek brzmią odpowiedzi na
te pytania, Papcio Chmiel był postacią
nietuzinkową i zasługującą na upamiętnienie – a jego twórczość zasługiwała na
przypomnienie, bo współcześnie żyjące
dzieci, mające ogromny wybór rozrywek, niekoniecznie muszą wpaść na tak
wartościowe treści, jak te które malował
i opisywał Papcio.
Obok przedszkola przy ul. Emaus
stał skwer, na którym czasem pojawiały
się dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 32
czekające na rodziców. Na pewnym rodzinnym spacerze zastanawialiśmy się
dlaczego blisko centrum, miejska przestrzeń nosi znamiona opuszczenia i zaniedbania, a dzieci przyglądają się jej
z przeświadczeniem, że tak jest i pewnie
tak być musi. Mój syn chciał wdrapać się
na drzewo i opowiadał, że Tytus (bohater komiksu Tytus, Romek i A'Tomek)
mógłby tu nieźle się bawić. Mógłby. Zaczęliśmy myśleć jak go tu sprowadzić.
Dyskusja Komisji Zieleni utwierdziła mnie, że warto iść w stronę rewitalizacji miejsca, powiązanej z nadaniem mu nowej nazwy i nowej funkcji.
Tego samego roku Rada Dzielnicy VII
Zwierzyniec zagłosowała za uchwałą nr
XXVII/248/2016 z 13 grudnia 2016
roku, w sprawie nadania nazwy „Skwer
Papcia Chmiela” terenowi obejmującemu działkę gminną nr 1/6 obr. 13
Krowodrza, położoną przy al. Focha
w Krakowie.
Pomysł zainteresował dziennikarzy –
wśród mieszkańców poznaliśmy zagorzałych fanów, jak i przeciwników tej
koncepcji. Rada Dzielnicy zawsze stawia wysoko opinie mieszkańców, dlatego 14 marca 2017 roku zorganizowała spotkanie w szkole obok skweru
z mieszkańcami i pracownikami Zarządu Zieleni Miejskiej (nowo powstałej
jednostki, która miała być realizatorem
rewitalizacji). Na spotkaniu pracownicy ZZM pokazali możliwe zmiany na
skwerze. Priorytetem były: pozostawienie istniejącej zieleni, dosadzenie
ozdobnych roślin, stworzenie podestu
(niektórzy nazywali go plenerową klasą), dodanie koniecznie grafik nawiązujących do twórczości Papcia Chmiela
oraz być może dodanie kilku rzeźb lub
urządzeń, które będą mogły uatrakcyjnić przestrzeń miejską.

Równolegle z powyższymi pracami
radni dzielnicy szukali wsparcia dla pomysłu w Radzie Miasta. Okazało się, że
konieczna będzie kwerenda IPN. Byliśmy w kontakcie z Papciem Chmielem –
on sam niejako wybrał nazwę (daliśmy
kilka propozycji, wybrał najbardziej prostą, jakby sam podnosząc nie siebie, ale
twórczość, która przecież była darem
dla innych). W Radzie Miasta powstał
moment zawahania – zwykle miejsca
nazywa się imionami osób już nieżyjących. Wyjątkiem był papież Jan Paweł
II. Okazało się, że równie wyjątkowo
potraktowano Henryka Jerzego Chmielewskiego – ówcześnie 94-letniego artystę. Gdy radni miejscy rozważali za
i przeciw, pieniądze z budżetu Dzielnicy
VII przekazano ZZM w celu dokonania
rewitalizacji miejsca – jednostka miejska
zapewniła, że jeszcze w 2017 odda w ręce mieszkańców nietuzinkową przestrzeń,
a gdyby fundusze przekazane przez radę
miały być niewystarczające, zadba by
pieniędzy nie zabrakło. Było to dla mnie
zaskakujące oświadczenie. W doświadczeniu pracy z urzędami nie mające chyba precedensu (przynajmniej w moim
osobistym doświadczeniu). Wszyscy
chcieliśmy zaprosić Papcia Chmiela na
otwarcie – jego Tytus, Romek i A'Tomek
mieli być inspiracją dla dzieci i dorosłych
w tej okolicy.
Rewitalizacja odbyła się pomyślnie –
jedyne czego brakowało to grafik. Uznaliśmy z pracownikami ZZM, że możemy
z tym elementem poczekać do momentu
nadania nazwy przez Radę Miasta. Kwerenda IPN wypadła pomyślnie i w wakacje radni miejscy podjęli uchwałę nr
CVII/2779/18 Rady Miasta Krakowa z 5
lipca 2018 r. w sprawie nazwy skweru.
Tego dnia dostałam wiadomość
– mamy Skwer
Papcia Chmiela!
Zgłosiliśmy tę
informację do Zarządu Zieleni Miejskiej – dowiedział
się też o tym sam
Chmielewski. Teraz brakowało tylko grafik. ZZM na
spotkaniach dotyczących zieleni
zapewniał, że niebawem będą.

W nocy z 21 na 22 stycznia 2021
roku zmarł Papcio Chmiel. Krakowskie
Stowarzyszenie Komiksowe zareagowało
natychmiastowo. W kilka dni zorganizowało wystawę osobistych prac krakowskich artystów, którzy chcieli pożegnać
się z twórcą, który niewątpliwie był dla
nich inspiracją i wzorem. Stowarzyszenie uzyskało błyskawicznie stosowne
zgody w odpowiednich urzędach. 29
stycznia w samo południe wystawa plenerowa na skwerze Papcia Chmiela została otwarta. Pojawiły się licznie dzieci
i młodzież z pobliskiej szkoły. W kilka
dni później dostałam maila od przemiłej wychowawczyni z kilkoma zdjęciami
i informacją, że dzieci nie zatrzymały
się na oglądaniu wystawy. Zaraz po niej
szturmowały szkolną bibliotekę, by poznać komiksy z Tytusem!
Szkoda, że ZZM nie zdążył z zamieszczeniem grafik Papcia Chmiela na skwerze za jego życia, a w miejscu gdzie przewidziana była przestrzeń na monidło
pojawił się regulamin wielkości około
70x150cm z nazwą skweru, nieodpowiadającą treści uchwały Rady Miasta.
Jednak to cudowne, że Krakowskie Stowarzyszenie Komiksowe spontanicznie
chciało tę lukę zapełnić, choćby wystawą
tymczasową.
Zakończę słowami syna Papcia, Artura Chmielewskiego, wieloletniego pracownika NASA: Zależy mi na życiu tutaj.
Na pokazaniu dzieciom piękna nauki,
wpajaniu im potrzeby eksploracji, ciekawości świata i umiejętności współpracy.
By kolejne pokolenia pracowały na rzecz
tej planety, którą potraktowaliśmy okropnie. Trzeba dużo wysiłku, dobrej woli
i prawdziwej mądrości, by naprawić to,
co zrobiliśmy Ziemi w erze industrialnej.
I choć całe życie pragnąłem zajmować
się kosmosem, to myślę, że w tej chwili to
praca na rzecz Ziemi i kolejnych pokoleń
jest właśnie moją „ostateczną granicą”.
Julia Mach

Od lewej: Maciej Gil, Artur Wabik, Tomasz Trzaskalik, Rafał Kołsut, Karolina
Plewińska (Szarosen), Aleksandra Herzyk, Łukasz Godlewski
Kurier Zwierzyniecki
Krakowskie Stowarzyszenie Komiksowe

fot. J. Mach

„Tytus: Myślałem i wymyśliłem bezmyślnik. Stawiać się go będzie przed zdaniem nie
mającym sensu.”
Tytus, Romek i A'Tomek, Księga XII
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Lata 2020 i 2021 to czas prawdziwej Do Przystani oraz ulirewolucji w obrębie ulicy Księcia Józefa. cy Rybnej.
Ta jedna z dwóch – obok ul. Królowej JaKolejną z istotnych
dwigi – głównych arterii naszej dzielnicy, inwestycji infrastrukz miesiąca na miesiąc zmienia się zarów- turalnych, planowano w wymiarze stricte infrastrukturalnym nych w obszarze ulicy
(remonty i inwestycje drogowe), jak i or- Księcia Józefa jest
ganizacyjnym (nowe, poprawiające bez- uporządkowanie – od
pieczeństwo, rozwiązania
w organizacji ruchu).
Najdonioślejszym na
to dowodem jest zakończona w ostatnich tygodniach, trwająca niemal
całą drugą połowę 2020
roku przebudowa ul.
Księcia Józefa na odcinku
od ul. Wioślarskiej do ul.
Wodociągowej. Wykonane prace związane były
z budową powstającego
przy ul. Polnych Kwia- Ul. Księcia Józefa – odcinek pomiędzy Mostem Zwierzynieckim a Salwatorem
tów Centrum Handlowego „Atut”. Sfinansowane – na podstawie wielu lat bardzo niebezpiecznego –
stosownych ustaleń z Gminą – przez in- skrzyżowania tej ulicy z ul. Mirowską.
westora tego obiektu prace, objęły nie Na zlecenie Wodociągów Miasta Krakotylko budowę wjazdów na teren powsta- wa S.A. w porozumieniu z właściwymi
jącej inwestycji, ale także chodnika po jednostkami miejskimi, procedowana
północnej stronie ulicy oraz ścieżki pie- jest koncepcja zastąpienia tego skrzyżoszo-rowerowej po stronie południowej.
wania rondem. Koncepcja ta znajduje
Wykonany odcinek ciągu pieszo- się aktualnie na etapie konsultacji we-rowerowego stanowi jedynie początek wnętrznych i nie jest znany dokładny
większego założenia. W najbliższych mie- termin jej wykonania, niemniej bardzo
siącach, ze środków miasta wspartych cieszy już sam fakt podjęcia przez jedfunduszami unijnymi, wybudowana zo- nostki miejskie tego trudnego, a od dawstanie wzdłuż ul. Księcia Józefa bezpiecz- na postulowanego przez mieszkańców
na i komfortowa ścieżka pieszo-rowero- osiedla Bielany, zagadnienia.
wa, łącząca Salwator z Przegorzałami. Na
Również z osiedlem Bielany związaodcinku między ul. Wodociągową a Prze- na jest kwestia statusu przebiegającego
gorzałami będzie ona miała parametry przez nie fragmentu ul. Księcia Józefa.
analogiczne do istniejącego już odcinka Obecny charakter tego odcinka (DW
(osobny pas pieszy i osobny pas rowero- 780) nie pozwala na wprowadzenie szewy). Na odcinku od Mostu Zwierzynie- regu postulowanych przez mieszkańców
ckiego do zabudowań Klasztoru Sióstr (m.in. podczas spotkań w sprawie poNorbertanek, z uwagi na zdecydowanie prawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
mniejszą ilość miejsca (wąska przestrzeń na osiedlu Bielany, odbytych zdalnie 19
pomiędzy ulicą a murem oporowym), i 26 października 2020) rozwiązań w zaplanowany ciąg będzie miał charakter kresie ograniczenia prędkości ruchu połączny, pieszo-rowerowy. Budowa ścież- jazdów. Działania podjęte w efekcie ww.
ki wywoła również niewielkie, acz zna- spotkań przez Radę Dzielnicy we współczące zmiany w zakresie kolidujących pracy z Wydziałem Miejskiego Inżyniera
z nią obiektów infrastrukturalnych. Naj- Ruchu UMK dążą do przeniesienia biegu
istotniejszymi z nich są zmiana lokaliza- drogi wojewódzkiej na obwodnicę Bielan
cji przystanku autobusowego pn. „Bene- i dalej na ul. Mirowską. W efekcie na biedyktowicza” w kierunku centrum miasta lańskim odcinku ul. Księcia Józefa moż(nieznaczne przesunięcie w kierunku liwe będzie wprowadzenie m.in. zakazu
wschodnim) oraz wyniesienie przeci- wyprzedzania lub wyspowych progów
nanych przez ścieżkę fragmentów ulicy zwalniających.
Kurier Zwierzyniecki

fot. W. Górny

Infrastrukturalne rewolucje
na ul. Księcia Józefa

Ul. Księcia Józefa – odcinek na wysokości osiedla
Przegorzały

Podobne zmiany organizacji ruchu
dokonują się już zresztą także na innych
odcinkach ul. Księcia Józefa. W ramach
tych działań w ostatnich miesiącach na
całym jej ciągu wykonane zostało czytelniejsze oznakowanie przejść dla pieszych
(m.in. znaki pionowe fluorescencyjne),
a w najbliższym czasie wprowadzone zostaną dalsze zmiany organizacji ruchu
(m.in. zakaz wyprzedzania na odcinku
pomiędzy obwodnicą Przegorzał a restauracją „Srebrna Góra”, czy montaż
wyspowych progów zwalniających i separatorów na „starym” odcinku ulicy
w Przegorzałach).
Jako Rada Dzielnicy w miarę posiadanych możliwości finansowych
prowadzimy także – znajdujące się na
różnym etapie – inwestycje (m.in. budowa chodnika wraz z wyznaczeniem
przejścia dla pieszych na wysokości
posesji nr 265 (realizacja: 2022), czy
kontynuacja chodnika przy przystanku
autobusowym pn. „Glinnik” (realizacja:
2023)) i remonty (remont chodnika po
północnej stronie ulicy na odcinku od
posesji nr 165 do posesji nr 187 (realizacja: 2021)) infrastrukturalne przy
ul. Księcia Józefa. Choć nadal niewystarczające (m.in. konieczność budowy chodnika naprzeciwko Robotnika),
stopniowo poprawiają one bezpieczeństwo i komfort poruszania się wzdłuż tej
coraz bardziej ruchliwej ulicy.
Ocena dokonującej się powoli zmiany ogólnego charakteru ul. Księcia Józefa oraz przeznaczenia poszczególnych
sąsiadujących z nią obszarów jest bardzo trudna i często niejednoznaczna.
Z rozmów z mieszkańcami naszej dzielnicy wiem, że zwolenników budowy
centrum handlowego przy ul. Polnych
Kwiatów, wybiegu dla psów przy ul.
Rybnej (realizacja: 2021), czy założenia
lasu nasadzonego wiosną 2020 roku
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w obszarze pomiędzy obwodnicą Przegorzał a osiedlem, jest mniej więcej tyle
samo co zagorzałych przeciwników tych
inicjatyw. Bezsprzecznym wydaje się być
jednak fakt, iż prowadzone w ostatnich
miesiącach oraz planowane na kolejne,
działania przy ul. Księcia Józefa są aktywnością zasadną i odpowiadającą na
dokonujące się w tym obszarze zmiany.

W oczekiwaniu na – według mnie –
fundamentalne, acz oddalone w czasie,
a co za tym idzie niepewne, kompleksowe
rozwiązania inwestycyjne w tym obszarze (m.in. budowa Trasy Zwierzynieckiej
z tzw. węzłem Przegorzały, zlokalizowanym na terenie pomiędzy Robotnikiem,
a CH „Atut”) konieczne jest bowiem
ukształtowanie infrastruktury oraz orga-

nizacji ulicy Księcia Józefa w sposób pozwalający na bezpieczne i komfortowe
korzystanie z niej przez mieszkańców
i przejezdnych. Jakkolwiek daleko jest
nadal do doskonałości w tym zakresie,
prowadzone zmiany napawają optymizmem i unowocześniają nieco tę ważną,
a trochę zapomnianą w ostatnich latach
przez władze Krakowa ulicę.

—●—

Milowy krok w temacie VI etapu przebudowy ul. Królowej Jadwigi

Fatalny stan ul. Królowej Jadwigi na odcinku planowanego VI etapu przebudowy (fot. T. Jakubowski)

Po wielu trudnościach do szczęśliwego końca zmierza przygotowanie VI
etapu przebudowy ul. Królowej Jadwigi. W piątek 5 lutego 2021 r. odbyło się

otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym. Wolę wykonania inwestycji wyraziło aż ośmiu oferentów. W najbliższych tygodniach należy się spodziewać

zawarcia umowy z wybranym w toku
postępowania przetargowego wykonawcą. Realizacja inwestycji – zgodnie
z ogłoszeniem o zamówieniu – powinna
nastąpić w terminie dziewięciu miesięcy od dnia przekazania terenu budowy.
Wiele wskazuje więc na to, że VI etap
przebudowy ul. Królowej Jadwigi zamknie się jeszcze w tym roku. Założone
działania inwestycyjne obejmują wykonanie przebudowy ulicy na odcinku od
ul. Tondosa do ul. Robla wraz z przebudową i budową kanalizacji opadowej, chodników, oświetlenia ulicznego
i przebudową kolidującego uzbrojenia.
O dalszych postępach w sprawie będziemy na bieżąco informować w kolejnych
numerach „Kuriera Zwierzynieckiego”.
Witold Górny

Zastępca Przewodniczącego
Rady i Zarządu Dzielnicy VII Zwierzyniec

ZAPISY:
● przez formularz dostępny na stronie:
cppp.org.pl lub facebook.com/CPPPKrakow
● telefonicznie pod numerem 572-882-200
(od poniedziałku do piątku w godzinach
8.00-20.00 )
ADRESY STACJONARNYCH PUNKTÓW
POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ:

BEZPŁATNE KONSULTACJE Z TERAPEUTAMI
W 4 STACJONARNYCH PUNKTACH POMOCY I ON-LINE

dla mieszkańców Krakowa znajdujących się w kryzysie psychicznym z powodu trudnej
sytuacji życiowej, która pojawiła się lub nasiliła w wyniku pandemii COVID -19 np.:

ⱱ przemoc w rodzinie i konflikty rodzinne ⱱ izolacja dzieci i młodzieży, brak bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami, nauczanie zdalne ⱱ uzależnienie, choroba, strata bliskiej osoby ⱱ osamotnienie, izolacja, utrata pracy, przeciążenie psychofizyczne, itp.

● ul. Rostworowskiego 13
(siedziba filii Centrum Kultury Podgórza)
● ul. Aleksandry 1
(siedziba filii Centrum Kultury Podgórza)
● al. Jana Pawła II 232
(Nowohuckie Centrum Kultury)
● ul. Śniadeckich 5
(siedziba Stowarzyszenia UNICORN)
Harmonogramy dyżurów terapeutów
i więcej informacji na stronach:

www.kkr.krakow.pl i www.cppp.org.pl
Kurier Zwierzyniecki
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Czas na konkurs!
Wiosna już za progiem. A jeśli wiosna, to i doroczne święto Zwierzyńca oraz
całego Krakowa – Emaus! W ubiegłym
roku mikroskopijny wirus przerwał wielowiekową tradycję, ale mamy nadzieję, że w tym roku na ulicach Tadeusza
Kościuszki i Senatorskiej znów pojawią
się kramy z różnościami. I tak jak dawniej będzie można nabyć: piernikowe
serca, różańce z ciasta, gliniane gwizdki
w kształcie zwierząt, drewniane mebelki
dla dzieci, gliniane ptaszki, pukawki, cukierki, piłeczki jojo, figurki Żydów, siekierki, grzechotki, balony, figurki krakowiaków i górali, a także gliniane dzwonki.
Wierzono niegdyś, że niektóre emausowe
pamiątki odpędzają złe duchy i przynoszą
szczęście. Dźwięk glinianych dzwonków
zwiastował na wiosnę wesele i szczęście.
Miał on także odpędzać zło. W czasach
pogańskich szczególnym kultem darzone

Z czego składa się
drzewko emausowe, fot. Maria Lempart
Kurier Zwierzyniecki

Drzewko Anny Kowalskiej, I miejsce w kategorii
dorosłych, 2017 r., fot. Tomasz Kalarus

były również drzewa. Wiosną, kiedy dzisiaj obchodzimy Wielkanoc, dawniej odbywały się zaduszki. Wierzono, że w tym
dniu dusze zmarłych w postaci ptaków
przesiadują na koronach drzew. Przez
wiele lat na Emausie można było więc
kupić drzewko życia jako pamiątkę

z odpustu. Dziś taki symbol odradzającego się życia, pełny nadziei i radości, jest
nam może jeszcze bardziej potrzebny.
A ponieważ nie spotyka się go już na naszych emausowych kramach, Muzeum
Krakowa od siedmiu lat zachęca wszystkich do własnoręcznego wykonywania
tej specyficznej ozdoby wielkanocnej
i uczestniczenia w dorocznym konkursie
na najpiękniejsze drzewko emausowe,
odbywającym się w Domu Zwierzynieckim. W 2020 roku z powodu ogłoszonej
pandemii konkurs miał formę internetowego plebiscytu publiczności. W tym
roku mamy nadzieję, że siódmy już konkurs odbędzie się zgodnie z tradycją.
Drzewko emausowe nawiązuje do
tradycyjnych drzewek życia, które można było znaleźć na straganach. Składało
się ono z gniazda z figurkami piskląt lub
figurki ptaka osadzonego na kiju ozdobionym listkami i zwykle wykonane było
z drewna. Zabawka ta posiadała bogatą
symbolikę, związaną z dawnymi obrzędami i zwyczajami mieszkańców podkrakowskich wsi, a tradycja wykonywania tej
ozdoby sięga swymi korzeniami czasów
przedchrześcijańskich, kiedy to wierzono,
że dusze zmarłych powracają na ziemię
pod postacią ptaków i szukają schronienia w gałęziach drzew. Drzewko oznaczało również budzenie się przyrody do życia.
Do tej symboliki powinno nawiązywać
zgłaszane na konkurs drzewko, wykonane w dowolnej formie przestrzennej, wielkości, za pomocą dowolnej techniki oraz
materiałów. Jury oceniać będzie zgodność z symboliką drzewka życia, ogólne
wrażenie estetyczne, oryginalne ujęcie
tematu, pomysłowość, jakość wykonania
oraz kompozycję. Zapraszamy do udziału
w konkursie w trzech kategoriach wiekowych: dzieci (do 12 lat), młodzież (12–18
lat), dorośli (powyżej 18 lat). Rodziny
oraz grupy z przedszkoli i szkół zapraszamy do osobnej kategorii drzewek, wyodrębnionej specjalnie dla nich. Można
spróbować swoich sił również w kategorii
tradycyjne drzewko życia, które powinno
być rzeźbione w drewnie, malowane, z figurką ptaka na sprężynce.
Z powodu wciąż obowiązujących obostrzeń tegoroczne zgłaszanie drzewek do
konkursu będzie wyglądać nieco inaczej
niż w ubiegłych latach. Prace konkursowe
będziemy przyjmować w Domu Zwierzynieckim przy ul. Królowej Jadwigi 41,
w sobotę poprzedzającą Niedzielę Palmową, czyli 27 marca 2021 r., od godziny
10.00 do 15.00. Tego dnia konkursowe
prace zostaną zarejestrowane, a następnie
do pracy przystąpi jury, aby wybrać najpiękniejsze drzewka w każdej kategorii.
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Prawie trzy dekady
dla Zwierzyńca
ciąg dalszy ze str. 1

Wiele indywidualnych pomysłów
doprowadziła do końcowej realizacji,
choćby budowę parkingu i placu zabaw
przy al. Focha, czy przyczynienie się do
powstania Klubu Seniora, do dziś działającego w Bursie Szkolnictwa Ponadpodstawowego. Przez wiele lat z własnej inicjatywy organizowała dla mieszkańców
dyżury w godzinach wieczornych, podczas których wsłuchiwała się w zgłaszane
przez nich potrzeby, a następnie konsekwentnie pomagała rozwiązywać lokalne
problemy.
Od chwili powstania była członkinią
Zwierzynieckiego Komitetu Obywatelskiego i Ruchu inicjatyw Osiedlowych.
Była ławnikiem Sądu Rejonowego dla
Krakowa-Krowodrzy. W trakcie swojej
wieloletniej pracy otrzymała Nagrodę
Prezydenta Miasta Krakowa za sumienną
i zdyscyplinowaną pracę, Brązowy Medal Kraków 2000 za umiejętne, fachowe
i taktowne wspomaganie pracy Radnych
Miasta i Dzielnic Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa oraz Statuetkę
„Lajkonika” za wkład w kształtowanie samorządu, społeczeństwa obywatelskiego

Typowe zabawki emausowe – drzewka, fot. nieznanego autora, lata 30. XX w., ze zbiorów MHK

Drzewko Mateusza Barana, III miejsce w kategorii
dziecięcej, 2018 r., fot. Maria Lempart
Konkurs na najpiękniejsze drzewko emausowe
w 2017 r., fot. Stanisław Malik

cję epidemiczną i obowiązujące przepisy
sanitarne bardzo prosimy o sprawdzanie
informacji zarówno na naszej stronie internetowej, jak i na profilu Domu Zwierzynieckiego, gdzie będziemy zamieszczać konieczne aktualizacje związane
oraz za działalność na rzecz lokalnej społeczności.
Powyższe informacje o działaniach
Pani Teresy Machowskiej wymieniłem
w formie mocno skróconej, jedynie powierzchownie opisując jej zasługi.
Pracując w dzielnicowym samorządzie
od 14 lat i będąc dziesięć lat przewodniczącym na Zwierzyńcu, co w praktyce
oznacza codzienną współpracę z Panią
Teresą, największą wartością jest dla
mnie możliwość doświadczenia – oprócz
merytorycznej współpracy – pełnej subtelności i ciepła interakcji
pomiędzy wszystkimi pracującymi w Radzie Dzielnicy. To dzięki Pani Tereni, jej
uśmiechowi i spokojnemu
podejściu do codziennych
problemów jesteśmy od lat
wyjątkowym zespołem społeczników. Według wszystkich przewodniczących poprzednich kadencji Rady
Dzielnicy, Panów: Edwarda
Małka, Pawła Zorskiego,
Krzysztofa Żero, Piotra
Chechelskiego i Andrzeja
Hawranka Pani Terenia jest
przykładem wzorowej koleżeńskości, lojalności i posiada olbrzymi dar łagodzenia

z przebiegiem konkursu. W razie wątpliwości zachęcamy również do kontaktu z pracownikami oddziału, mailowo:
zwierzyniec@muzeumkrakowa.pl lub telefonicznie: 12 427 00 26.
Do zobaczenia wiosną pod drzewkami!
Maria Lempart
Muzeum Krakowa

konfliktów międzyludzkich. Oczywiście
w pełni podpisuję się pod tą oceną.
Sądzę, że w każdym z nas pozostanie
jakaś cząstka zaczerpnięta z lekcji udzielanych nam przez Panią Teresę przez lata,
a od dziś „oddajemy” ją na wyłączność
jej gromadce wnucząt, licząc, że jeszcze
przez wiele lat nasze relacje będą pielęgnowane na płaszczyźnie przyjacielskiej.
Pani Tereniu, życzymy pięknych
i radosnych dni przez wiele, wiele lat.
Szczęsny Filipiak

fot. S. Malik

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród
nastąpi tradycyjnie podczas Przystanku
Emaus w Domu Zwierzynieckim w Poniedziałek Wielkanocny 5 kwietnia 2021
roku o godzinie 12.00. Mamy również
nadzieję, że tegoroczne drzewka emausowe będzie można oglądać na pokonkursowej wystawie w Domu Zwierzynieckim od
5 kwietnia, a nawet zagłosować na najpiękniejsze w plebiscycie publiczności.
Oprócz konkursu tradycyjnego chcemy również w tym roku zaprosić Państwa
do udziału w konkursie on-line, który
będzie miał miejsce na facebookowym
profilu Domu Zwierzynieckiego. Może
w nim wziąć udział każdy, kto nadeśle
zdjęcie wykonanego przez siebie drzewka
na adres mailowy Domu Zwierzynieckiego w terminie od 19 do 25 marca 2021 r.
Po opublikowaniu prac na profilu oddziału, będzie można na nie głosować do 1
kwietnia 2021 r., do godziny 12.00, za pomocą pozytywnych reakcji pod zdjęciem.
Tego dnia ogłosimy trzech zwycięzców
naszego plebiscytu publiczności on-line.
Więcej informacji, w tym regulaminy
konkursów, znajdziecie na naszej stronie
internetowej: www.muzeumkrakowa.pl. Ze
względu na wciąż zmieniającą się sytua-

Pani Teresa Machowska (od lewej: Szczęsny Filipiak, Andrzej Hawranek,
Krzysztof Żero, Paweł Zorski i Edward Małek)
Kurier Zwierzyniecki
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Pozdrowienia z Krakowa, czyli karty pocztowe
w Domu Zwierzynieckim
część I

Albumy o sztuce pełne są opowieści o wielkich artystach i ich twórczości,
o dziełach przełomowych, wybitnych
i ponadczasowych, które stały się artystycznym kanonem, zapisując się w pamięci kolejnych pokoleń. Wciąż jednak
zapominamy, że świat sztuki tworzą nie
tylko ci wybitni i uznani przez artystyczną krytykę, ale też inni artyści – mniej
znani, doceniani i popularni, często jednak nie mniej zdolni i twórczy, a przede wszystkim równie wrażliwi i oddani
sztuce. Ich niejednokrotnie zapomniane
życie i dzieła współtworzyły artystyczny
obraz wielu miast, odzwierciedlając ich
atmosferę, panujące artystyczne mody
i ówczesne upodobania ich mieszkańców. Jednym z takich artystów był malarz Adam Franciszek Setkowicz (18751945), artysta życiem i pasją związany
z Krakowem i Zwierzyńcem.
Był on autorem niezliczonej ilości
kart pocztowych, niezwykle popularnych wśród szerokiego kręgu odbiorców
w czasach pocztówkowej mody, która
ogarnęła niemal cały świat na przełomie XIX i XX stulecia. Jego nazwisko
wymieniane jest obok najwybitniejszych
polskich malarzy, których dzieła reprodukowane były na kartach pocztowych,
a które dziś poszukiwane są na rynku
kolekcjonerskim. Twórczy, wszechstronny, niezwykle płodny i sprawny warsztatowo artysta o bogatej wyobraźni, choć
często krytykowany za konwencjonalność, odtwórczość i naśladownictwo,

jest wzmiankowany niemal w każdej
publikacji, dotyczącej historii polskiej
karty pocztowej. Obecnie jego często kupowane przez prywatnych kolekcjonerów prace są niejednokrotnie kopiowane przez nieudolnych kopistów. Wciąż
jednak jego twórczość, nieceniona przez
lata przez krytykę artystyczną, nie jest
w pełni znana. Adam Franciszek Setkowicz był bowiem nie tylko autorem kart
pocztowych, ale także sprawnym malarzem, ilustratorem, dekoratorem teatralnym i przedsiębiorczym wydawcą,
całym życiem i twórczością związanym
z Krakowem. Wystawa „Pozdrowienia
z Krakowa… Adam Setkowicz”, prezentowana obecnie w Domu Zwierzynieckim,
jest pierwszą monograficzną ekspozycją,
prezentującą część olbrzymiego dorobku
artystycznego krakowskiego malarza, na
której obok prywatnej kolekcji Bernarda Homziuka, liczącej ponad 900 pocztówek, zaprezentowane zostały także
dzieła malarskie, pochodzące z dwóch
prywatnych kolekcji oraz kilku polskich
muzeów.
Adam Franciszek Setkowicz urodził
się 14 grudnia 1875 w Krakowie na Wesołej. Był jednym z siedmiorga dzieci
mistrza w zawodzie ślusarskim Szymona
Tadeusza Setkowicza i Elżbiety Sasulskiej. Już jako dziecko wykazywał zdolności artystyczne, dlatego zaraz po ukończeniu szkoły powszechnej w 1891 r.
rozpoczął naukę w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, studiując rysunek

Adam Setkowicz, Pastuszkowie, olej na płótnie, ze zbiorów prywatnych
Kurier Zwierzyniecki

Pocztówka patriotyczna autorstwa Adama
Setkowicza, ze zbiorów Bernarda Homziuka

u Franciszka Cynka oraz nieformalnie
kompozycję u Jana Matejki, a także
krótko malarstwo pastelowe u Teodora
Axentowicza. Nie ukończywszy studiów
w 1897 r. rozpoczął współpracę z Henrykiem Fristem. Ten ceniony w Krakowie, tarnowski przedsiębiorca prowadził
przy ul. Floriańskiej 37 sklep, w którym
sprzedawał oryginały i reprodukcje dzieł
popularnych artystów, a także modne
wówczas karty pocztowe, produkowane w jego słynnym wydawnictwie „Salon Malarzy Polskich”. Młody artysta
projektował dla Frista karty wizytowe
i pocztowe oraz kalendarze i ilustracje,
zdobywając doświadczenie w dziedzinie
grafiki użytkowej. Trwająca przez lata
współpraca z Fristem oraz z innymi krajowymi i zagranicznymi wydawnictwami, zapoczątkowała jego „pocztówkową”
pasję, której poświęcił całe swoje życie.
Jej rezultatem było założenie własnego,
niezależnego wydawnictwa – początkowo Wydawnictwo kart polskich A.S.,
następnie A.S.K. Wydawnictwo Kart Artystycznych oraz we współpracy z Ludmiłą Miodońską-Gawlicką – L.A.M.S.
W projektowanych przez siebie kartach
pocztowych podejmował najmodniejsze
wówczas tematy: rodzimy pejzaż, widoki
miast, szczególnie ukochanego Krakowa i Lwowa, sceny rodzajowe z polskiej
wsi, sanny, typy ludzkie, portrety, sceny
alegoryczne o tematyce patriotycznej,
przedstawienia historyczne, sceny z narodowych powstań i Wielkiej Wojny, ilustracje do baśni i dzieł literackich, a także tematy świąteczne. Eksperymentował
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w technikach litograficznych, trawionych w metalu, światłodrukowych, fotolitograficznych, autolitografiach oraz sitodruku. Na pocztówkach reprodukował
swoje rysunki, obrazy olejne, tempery
i akwarele, w których twórczo, kreatywnie nawiązywał do dzieł i kart pocztowych
innych artystów, wśród nich: Alfreda
Wierusz Kowalskiego, Józefa Brandta,
Józefa Chełmońskiego, Walerego Eljasza Radzikowskiego, Piotra Stachiewicza czy Wincentego Wodzinowskiego.
Powielał także własne prace, wykonując
różne ich warianty lub stosując autocytaty. Wiele jego dzieł malarskich powstawało głównie z myślą o reprodukowaniu
ich na pocztówkach, czego dowodem
jest klika prezentowanych na wystawie
obrazów i szkiców. Przez lata współpracował z wieloma wydawnictwami,
a wśród nich z krakowskimi: Polonią,
Akropolem, Sztuką, Wandą, Drukarnią
Wydawniczą Władysława L. Anczyca,
Wydawnictwem Kart Pocztowych i Artystycznych Jana Czarneckiego, Wydawnictwem Salonu Malarzy Polskich,
Wydawnictwem J.F. Fischera, a także
z „Pocztówką” Kraków-Tarnów, Wydawnictwem Dzieł Sztuki „Stella” w Bochni,
Wydawnictwem Franciszka Niżałowskiego we Lwowie, Wydawnictwem Kart
Artystycznych D.G. Lwów, firmą A.J. Ostrowskiego z Warszawy oraz wydawnictwami zagranicznymi, głównie austriackimi i niemieckimi. Na jego kartach,
zarówno w podejmowanych tematach,
jak i artystycznej formie odnaleźć można
odzwierciedlenie ówczesnej pocztówkowej mody i gustów publiczności. Wśród
najpopularniejszych motywów były zaprzęgi konne, polowania, sceny z życia
polskiej wsi i mieszkańców Podhala,
typy krakowskie, portrety często o zabarwieniu rodzajowym, motywy kozackie,

W związku z częściowym zniesieniem
obostrzeń związanych z pandemią, w poniedziałek, 8 lutego Zarząd Budynków Komunalnych wznowił bezpośrednią obsługę mieszkańców, a od poniedziałku, 22 lutego otwarte
zostaną Punkty Obsługi Mieszkańców w ga-

rodzime pejzaże, widoki Krakowa i Lwowa, przedstawienia religijne, szczególnie
wizerunki maryjne, kompozycje o tematyce historycznej, ilustrujące wielkie bitwy oraz epizody z powstań narodowych
i Wielkiej Wojny, motywy legionowe,
portrety oraz alegorie bohaterów i polskich twórców, kompozycje o tematyce
historycznej, ilustracje dzieł literackich,
a także karty świąteczne, niekiedy o zabarwieniu patriotycznym.
O niezwykłej twórczej kreatywności
i popularności artysty z całą pewnością
świadczy imponująca ilość kart pocztowych jego autorstwa, które wielokrotnie
były powielane w różnych wariantach
przez kilka krajowych wydawnictw na
przestrzeni lat. Z tego powodu Setkowicz niejednokrotnie, prawdopodobnie
marketingowo, sygnował pocztówki innymi nazwiskami, zachowując jednak
swój rozpoznawalny artystyczny styl.
Pomimo nieustającej krytyki artystycznej, jego karty cieszące się wielką popularnością wśród nabywców, niemal zdominowały niegdyś rynek wydawniczy,
a obecnie kolekcjonerski.
Choć nazwisko Setkowicza pojawia
się niemal wyłącznie w publikacjach dotyczących dziejów polskiej karty pocztowej, ten wszechstronny artysta pozostawił po sobie równie bogatą, choć
mało znaną i obecnie cenioną spuściznę
malarską. Znajduje się ona w dużej mierze w rękach prywatnych kolekcjonerów
oraz w nielicznych kolekcjach muzealnych, a wśród nich w Krakowie, Warszawie, Kielcach, Lesznie, Szreniawie, Białymstoku czy Chorzowie. W malarstwie
olejnym i akwarelowym malarz podejmował, podobnie jak w pocztówkach,
cieszące się wówczas największą popularnością tematy, często sięgając do dzieł
innych cenionych wówczas twórców.

leriach. Także od poniedziałku, 8 lutego rozpoczął funkcjonowanie elektroniczny system
rejestracji, który pozwoli na oczekiwanie
w kolejce do załatwienia danej sprawy.
Przypominamy, że obsługa będzie się
odbywać przy specjalnie przystosowanych

Często był to wobec niego poważny zarzut, który doprowadził do zepchnięcia
jego twórczości na margines rodzimej
sztuki. Czy jednak słusznie?
Ciąg dalszy w kolejnym numerze

Elżbieta Lang

Muzeum Krakowa

Sprzedawca baranków, pocztówka autorstwa
Adama Setkowicza, ze zbiorów Bernarda Homziuka

Adam Setkowicz bez wątpienia należał do grona twórców, którzy na przestrzeni stuleci kreowali
niezwykłą, barwną atmosferę tego artystycznego
miasta, o czym mogą się Państwo dowiedzieć na
kolejnej niezwykłej wystawie w oddziale Muzeum
Krakowa – Domu Zwierzynieckim.
Serdecznie zapraszamy na ulicę Królowej
Jadwigi 41, od środy do niedzieli w godzinach
od 10.00 do 17.00, aż do 18 kwietnia 2021 r.

stanowiskach, po wcześniejszym telefonicznym
bądź mailowym umówieniu na konkretną godzinę.
Dodatkowo, zwiększona zostanie liczba stanowisk do telefonicznej
obsługi mieszkańców
w poszczególnych wydziałach UMK.
Mając na uwadze Państwa zdrowie
i bezpieczeństwo, bezpośrednia obsługa będzie realizowana zgodnie z obowiązującymi
wytycznymi sanitarnymi.
źródło: krakow.pl

Kurier Zwierzyniecki
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Problemy związane z przygotowaniami
do Igrzysk Europejskich w Krakowie sprawiają, że coraz częściej pojawiają się pytania
o opłacalność przedsięwzięcia. Zaplanowana na 2023 rok impreza ma kosztować
podatników ponad 200 mln zł. Poprzednie
edycje zmagań nie cieszyły się dużym zainteresowaniem kibiców, a w wielu dyscyplinach
brali udział tylko zawodnicy kadry rezerwowej. Istnieje obawa, że wydając praktycznie
tyle samo co za pełnowymiarową olimpiadę dostaniemy w zamian niszową imprezę,
która w świecie sportu jest traktowana jako
wydarzenie niskiej rangi.

Igrzyska Europejskie miały swój początek sześć lat temu w Azerbejdżanie,
a kontynuacji przedsięwzięcia podjęła się
Białoruś, która w 2019 r. zorganizowała drugą edycję olimpiady. Ze względu
na panujący w obu krajach autorytarny
ustrój, impreza złośliwie nazywana jest
,,igrzyskami dyktatorów”. Reżim Łukaszenki bardzo się starał, żeby zachęcić
zagranicznych turystów do przyjazdu.
Ceny biletów były bardzo niskie, kibicie
nie musieli mieć wiz, stworzono specjalną bazę hotelową. Wysiłki na nic się jednak nie zdały. Zainteresowanie zawodami
było znikome, a organizatorzy wydarzenia
mieli duży kłopot z zapełnieniem trybun.
Problem został rozwiązany w sposób charakterystyczny dla naszego wschodniego
sąsiada. Na widownie zwożono osoby
zatrudnione w państwowych zakładach
pracy, a milicja pilnowała żeby znudzeni
,,kibice” nie wyszli przed czasem.

CO NOWEGO
U SENIORÓW
Już niedługo minie rok od momentu, kiedy stacjonarna działalność Klubu
Seniora przy al. Focha została zawieszona. Stan pandemii spowodował, że życie
towarzyskie Seniorów zamarło. Ale czy
rzeczywiście? Nie ma takiej siły, która
by nas zmusiła do bezczynności. Udało
się jeszcze naszej szefowej zorganizować
coroczny wyjazd na wczasy do Świnoujścia, kiedy przepisy nie były jeszcze tak
restrykcyjne. Teraz musimy się izolować,
lecz tylko fizycznie. Żyjemy w czasach,
w których kontakt wirtualny jest czymś
normalnym. W trakcie lat działalności
Klubu mieliśmy kilka kursów obsługi
komputerów. W dzisiejszych czasach to
strzał w dziesiątkę. Pani Karolina przeKurier Zwierzyniecki

Największym problemem Igrzysk
Europejskich jest ich słaba obsada.
W większości dyscyplin nie chcą startować najważniejsze gwiazdy. Kalendarz
prestiżowych imprez w Europie jest już
tak gęsto wypełniony, że czołowym zawodnikom ciężko byłoby jeszcze wcisnąć
dodatkowe starty. Niski poziom rywalizacji sprawia, że media mało się interesują europejską olimpiadą, a sponsorzy
nie chcą przeznaczać dużych pieniędzy
na dotowanie zawodów.
Po klapie igrzysk na Białorusi wydawało się, że nie zajdzie się żaden kraj,
który będzie chciał organizować kolejną
edycję imprezy. Sytuację zmieniła decyzja
polskiego rządu o złożeniu aplikacji. Polska była jedynym kandydatem. W efekcie
z automatu otrzymaliśmy prawa do organizacji europejskiej olimpiady. Mimo
braku konkurencji decyzja została przedstawiona przez premiera Morawickiego
jako wielki sukces, a państwowe media
trąbiły o olbrzymim wyróżnieniu, które
rzekomo miało spaść na Polskę. Jako gospodarz igrzysk został wybrany Kraków.
W momencie składania aplikacji plan
imprezy był jednak bardzo mglisty.
Rywalizacja ma się odbywać aż w 24
dyscyplinach. Wymogi jakie muszą spełnić organizatorzy są bardzo podobne do
pełnowymiarowej olimpiady. Dlatego
przeprowadzenie zawodów wiąże się
z olbrzymimi nakładami finansowymi.
Potrzebne będą również spore inwestycje w obiekty, które są konieczne do rywalizacji. Przy okazji imprezy zostanie
chociażby rozbudowany tor kajakowy czy
powstanie sporych rozmiarów strzelnica.

Można by się cieszyć, że dzięki igrzyskom
Kraków zyska nowe miejsca do uprawnia
sportu. Obiekty będą jednak przeskalowane i budowane z myślą o sprostaniu
wymogom igrzysk. Ich utrzymanie będzie
potem kosztowało krocie. Za wszystko
i tak zapłacą podatnicy. Nie wiadomo
czy przy okazji imprezy powstaną jakieś
inwestycje infrastrukturalne. Do tej pory
nie zapadły żadne wiążące decyzje.
Na początku od przedstawicieli
rządu można było usłyszeć, że igrzyska
będą finansowane z budżetu państwa.
Obietnice pozostają jednak w sferze deklaracji. Nie wiadomo za jakie działania ma odpowiadać rząd, a które sprawy zostaną powierzone samorządowi.
Nikt się nie pali do płacenia wynoszących setki milinów złotych rachunków.
Przedstawiciele rządu dyskutują z władzami miasta za pośrednictwem mediów, a zorganizowanie spotkania, na
którym zostałyby ustalane szczegóły
jest na razie nie możliwe.
Zdaniem zwolenników Igrzysk Europejskich impreza ma przyciągnąć turystów i przyczynić się promocji do Krakowa oraz całej Polski. Mówi się o nowym
otwarciu po trudnych czasach pandemii.
Brakuje jednak pomysłu co zrobić, żeby
olimpiada nie skończyła się podobną
klapą jak na Białorusi. Prościej jest udawać, że problemu nie ma. Mało popularne wydarzenie nie pomoże w promocji
Polski. Jak na razie jedyną pewną rzeczą
są olbrzymie wydatki.

syła nam e-maile z różnymi zadaniami
logicznymi, które nie pozwolą zaśniedzieć naszym umysłom. Nasze telefony są aż „ciężkie” od informacji i zdjęć
przesyłanych między klubowiczami.
Bardzo nam brakowało spotkań,
szczególnie tych uroczystych. Zawsze obchodziliśmy wspólnie wigilijkę, a w tym
roku musieliśmy obejść się smakiem.
Jednak nasza Ewa (szefowa Klubu) przy
pomocy pani Elżbiety i pani Karoliny,
przy wielkim współudziale pana Wiatra zadbali o nas. Zrobili nam wspaniałe paczki, które pomogły przygotować
niejedną, często samotną wigilię. Jeżeli
ktoś nie mógł osobiście odebrać paczki,
to rozwożono je do domów.
Pandemia stanowi dla nas wielkie zagrożenie. Z bólem wspominamy
śmierć naszych przyjaciół – Ani i Macieja. Jedyną szansą dla nas są szczepienia. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu pani Ewy, cały Klub ma już swoje

terminy, a najstarsi członkowie są już
zaszczepieni. Nie musieliśmy przechodzić skomplikowanego procesu rejestracji. Bardzo dziękujemy.
Klub na Focha zawsze był dla nas
przyjaznym miejscem. Teraz przekonaliśmy się, że nie tylko przyjemności się
z nim łączą, ale i konkretna pomoc. Te
szczepienia dają nam nadzieję na rychłe
spotkanie w „realu”.

Krzysztof
Kwarciak

Maria Kościelniak

fot. K. Wojciechowska

Igrzyska zamiast chleba?

Świąteczne paczki pomogły przygotować
niejedną, często samotną wigilię
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Zwierzyniecki
Konkurs Literacki 2020
W obecnej 8. kadencji Rada Dzielnicy
VII Zwierzyniec postanowiła przywrócić
organizację konkursu literackiego, który swego czasu cieszył się powodzeniem.
W celu ułatwienia procedury przeprowadzenia konkursu zdecydowano się na
współpracę z Zespołem Szkół Ogólnokształcących Nr 18 w Krakowie, który
został jego współorganizatorem. Pierwszą
edycję reaktywowanego konkursu zaplanowano na rok 2020. Jego podstawowym
celem jest propagowanie twórczości literackiej poprzez nagradzanie laureatów
oraz rozwijanie umiejętności literackich,
a także uwrażliwienie na piękno i bogactwo
języka ojczystego. Konkurs przeznaczony
jest dla uczniów szkół podstawowych oraz
średnich, które znajdują się na terenie
Dzielnicy VII Zwierzyniec oraz pobierających naukę poza terenem naszej dzielnicy,
a będących jej mieszkańcami. Regulamin
konkursu określał tematykę prac konkursowych, które ogólnie powinny być inspirowane Dzielnicą VII. Zarówno jej historią, jak i teraźniejszością lub przyszłością,
tradycjami, legendami, zabytkami, znanymi lub zapomnianymi mieszkańcami,
krajobrazem, bieżącymi problemami,
inwestycjami, perspektywami rozwoju,
niepowtarzalną atmosferą, itp.
Trudny okres naznaczony epidemią
koronawirusa wymusił na organizatorach
wprowadzenie kilku zmian do regulaminu
konkursowego, jednak determinacja do
jego przeprowadzenia nie zmalała. Ostatecznie konkurs został ogłoszony w październiku ubiegłego roku, a zgłoszenia były przyjmowane do 6 grudnia 2020 r. Ze
względu na panującą pandemię preferowane było uczestnictwo w konkursie online, poprzez przesłanie pracy konkursowej
na skrzynkę mailową. Oczywiście pozostawione były również możliwości dostarczenia pracy poprzez korespondencję
tradycyjną oraz osobiście, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności sanitarnej, w siedzibie Rady Dzielnicy VII.
W ubiegłorocznej edycji zaproponowane zostało współzawodnictwo w czterech
formach literackich, takich jak: proza,
teksty publicystyczne, poezja oraz nieco
może zaskakująca kategoria, czyli komiks.
Ta forma sztuki przez wielu nie jest zaliczana do kanonu literatury, chociaż już
w 1992 roku Art Spiegelman został uhonorowany jedną z najważniejszych nagród literackich świata jaką jest nagroda
Pulitzera, za komiks pod nawą „Maus”.
Zaproponowanie tego typu formy wyrazu

jest rodzajem zachęty tej części uczniów,
którzy dotychczas nie wyrażali zainteresowania pisaniem tekstów literackich, by
mogli w taki sposób spróbować swoich
sił w tworzeniu ciekawych fabuł. Ocena
prac w obrębie poszczególnych form była
dokonana z podziałem na trzy kategorie
wiekowe. Pierwszą kategorię wiekową
stanowili uczniowie klas IV - VI szkół podstawowych, do drugiej kategorii zaliczono
uczniów klas VII - VIII szkół podstawowych, natomiast trzecia kategoria wiekowa to przedstawiciele szkół średnich.
Do udziału w konkursie zgłosili się uczniowie reprezentujący cztery publiczne
placówki – szkoły podstawowe, których
siedziby mieszczą się na terenie Dzielnicy VII. Najliczniejszą reprezentacją może
się poszczycić Szkoła Podstawowa nr 48,
której uczniowie stanowili ponad połowę
wszystkich startujących. Poza wymienioną
szkołą swoje prace nadesłali uczniowie ze
Szkół Podstawowych nr 31, 32 oraz 72.
Najczęściej wybieraną formą artystyczną
okazała się proza, która była aktem wyrazu połowy z wszystkich nadesłanych prac
konkursowych. Liczną grupę zgłoszeń
konkursowych stanowiły również teksty
poetyckie, zwłaszcza wśród uczniów klas
VII - VIII.
Jury konkursu zostało wyłonione spośród przedstawicieli Rady Dzielnicy VII
Zwierzyniec w składzie: Marzena Garzeł,
Paweł Kajfasz, Marcin Kapusta oraz Maciej Tumidajski. Po zweryfikowaniu zgłoszonych prac pod względem formalnym,
na podstawie regulaminu konkursowego,
członkowie Jury poddali ocenie wszystkie
nadesłane prace. Spośród autorów zgłoszonych prac konkursowych Jury wyłoniło zwycięzców i postanowiło przyznać
nagrody dla następujących osób:
Proza: klasy 4 - 6
I miejsce – Michalski Mateusz (SP 32)
II miejsce – ex aequo – Czechanowska Milena
(SP 31) oraz Wyroba Michał (SP 48)
Proza: klasy 7 - 8
I miejsce – ex aequo – Piwko Jacek (SP 48)
oraz Zając Zofia (SP 72)
Poezja: klasy 7 - 8
I miejsce – Sysło Wiktoria (SP 48)
II miejsce – Szalejewska Hanna (SP 48)
III miejsce – Owca Maria (SP 48)
Oprócz wyżej wymienionych laureatów
Jury konkursu postanowiło przyznać także trzy wyróżnienia. Dwa z nich przyznano
osobom, których prace nie mogły zostać
poddane postępowaniu konkursowemu
z powodu braku konkurencyjnych zgłoszeń w poszczególnych kategoriach. Jedno
wyróżnienie przyznano ze względu na niezależne od organizatora, ani od uczestnika,
problemy techniczne z dostarczeniem pra-

cy w odpowiednim terminie. Wyróżnienia
za udział w konkursie otrzymali: Hubert
Chiron-Kuźma (SP 31), Aleksander Klimiec (SP 31), Weronika Nowak (SP 32).
Wszyscy laureaci konkursu zostali
uhonorowani pamiątkowymi dyplomami,
oraz otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Dzielnicy VII, w postaci
książek, a także przyrządów służących do
ładowania urządzeń mobilnych (tzw. powerbank) lub urządzeń do magazynowania i przenoszenia danych cyfrowych (tzw.
pendrive). Dodatkową nagrodą dla niektórych laureatów jest możliwość publikacji
wybranych zwycięskich prac konkursowych na łamach „Kuriera Zwierzynieckiego” oraz na stronie internetowej Dzielnicy
VII Zwierzyniec. Z powodu panujących
obostrzeń sanitarnych zdecydowano, iż
przekazanie dyplomów oraz nagród rzeczowych dla laureatów konkursu odbędzie
się za pośrednictwem sekretariatów poszczególnych placówek oświatowych. Nagrody wraz z dyplomami zostały dostarczone w ostatnim tygodniu stycznia 2021
roku do sekretariatów, a o możliwości ich
odbioru laureaci konkursu zostali powiadomieni drogą mailową.
Pomimo trudności związanych z wciąż
panująca pandemią udało się przeprowadzić Zwierzyniecki Konkurs Literacki,
który mamy nadzieję już na stałe zagości
do kalendarza wydarzeń kulturalnych
Dzielnicy VII Zwierzyniec. Nie obyło się
bez kilku drobnych potknięć, które traktujemy jako cenne doświadczenie w trakcie
realizacji kolejnych edycji Konkursu Literackiego. Dokonane obserwacje z pewnością przysłużą się podczas dyskusji nad
wprowadzeniem zmian w regulaminie
konkursowym. Pod rozwagę należy poddać możliwość połączenia jednej z najrzadziej wybieranych form literackich,
czyli tekstów publicystycznych, z kategorią proza. Pomysł ten wydaje się bardzo
zasadny, ponieważ w przypadku niektórych prac konkursowych granica rozdziału pomiędzy tymi dwoma formami
wyrazu była bardzo zatarta.
Serdecznie dziękujemy wszystkim
uczestnikom konkursu za udział w ubiegłorocznej edycji konkursu literackiego.
Szczególne słowa wdzięczności należą się
również nauczycielom, opiekunom i wychowawcom uczniów, biorących udział
w tym współzawodnictwie. Już teraz
zachęcamy do udziału w kolejnej edycji
konkursu i mamy nadzieję, że z roku na
rok będzie przybywać uczestników literackich zmagań na Zwierzyńcu.
Paweł Kajfasz
Przewodniczący Komisji Edukacji
Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec
Kurier Zwierzyniecki

Zwierzyniec
po europejsku

Przyjechali z Francji, Grecji i Hiszpanii. Przygnała ich tu ciekawość świata, chęć pomocy
innym, a może trochę przypadek. Kim są?
Jak im się żyje w naszej dzielnicy? Czy będą
chcieli zostać tu na dłużej? Porozmawialiśmy z wolontariuszami europejskiego programu IntegrART, którzy od kilku miesięcy
pracują w zwierzynieckich instytucjach.

IntegrART jest projektem Centrum
Kultury Dworek Białoprądnicki, realizowanym w ramach programu Europejskiego Korpusu Solidarności. Dzięki unijnej
dotacji, młodzi ludzie z Europy przyjeżdżają do Krakowa na cały rok. Projekt ma
na celu integrację i wymianę międzykulturową; wskazuje młodym obszary
działania, w których mogą wykazać się
solidarnością ponad granicami państw.
W tegorocznym projekcie udział bierze
sześciu wolontariuszy z pięciu krajów,
a w naszej dzielnicy spotkać można trójkę
z nich: Greczynka Artemis pracuje w Klubie Kultury „Wola”, Jérémy z Francji
w Klubie Kultury „Przegorzały”, a Carlos
z Hiszpanii na co dzień pomaga nauczycielom z XXVII Liceum Ogólnokształcącego na Salwatorze.
W swoich instytucjach wolontariusze
prowadzą bezpłatne zajęcia językowe,
organizują warsztaty i wydarzenia kulturalne. Dzielą się swoimi zainteresowaniami i energią. Niosącej ich fali entuzjazmu nie zatrzymała nawet epidemia
COVID-19: choć szkoła i kluby zostały
zamknięte tuż po rozpoczęciu projektu,
młodzi szybko przenieśli swoje działania
do sieci. „Komunikacja online nie zawsze
jest łatwa” – przyznaje Carlos, który prowadzi dla licealistów zajęcia po angielsku – „Ale nasi uczniowie się starają, są
coraz bardziej otwarci, dużo opowiadają
mi o polskiej kulturze.” Wolontariusze
zgodnie przyznają, że brakuje im żywego

kontaktu z lokalną społecznością dzielnicy. „Codziennie jeżdżę autobusem do
Przegorzał i staram się tam, na ulicy czy
w sklepie wykorzystać okazję, by porozmawiać z lokalsami. Czasem niektórzy
wydają się nieco zdziwieni obecnością
Francuza w mniej turystycznej części
miasta.” – uśmiecha się Jérémy.
Co im się najbardziej podoba na Zwierzyńcu? Zdecydowanie zieleń. Artemis po
pracy lubi chodzić na spacer do Parku Decjusza, zachwyca ją sąsiedztwo Lasu Wolskiego i Kopców. Nasza dzielnica przypomina jej park Agia Barbara w Dramie,
jej rodzinnej miejscowości na północy
Grecji. Carlos zazdrości uczniom z Salwatora, że w ramach zajęć gimnastycznych
mogą po prostu pobiegać z nauczycielem w nieodległym lesie. „Jest inaczej niż
w centrum miasta, choć to przecież tak
blisko” – zauważa Jérémy – „Lubię osiedla domów zamiast blokowisk, lubię tutejszy spokój. Takie miejsca jak Zwierzyniec
pokazują różnorodność Krakowa”.
Szok kulturowy? Niewielki. Zdarzają się sytuacje zaskakujące. Dla Carlosa
z Hiszpanii było to odkrycie, że lekcje
WF-u w polskiej szkole odbywają się
z podziałem na grupy: dziewczynki osobno, chłopcy osobno. „To jedna z różnic,
choć pod wieloma względami szkoły
w naszych krajach są podobne” – przyznaje. Jérémy musiał pogodzić się z brakiem swoich ulubionych francuskich
serów na sklepowych półkach, ale przyzwyczaił się do polskiej kuchni. Czasem
tylko, gdy czeka na spóźniony tramwaj
w stronę Salwatora, zdarza mu się zatęsknić za paryskim metrem.
Za nimi już prawie połowa projektu.
Co przywiozą ze sobą za kilka miesięcy
do rodzinnych krajów? Doświadczenie
życia w międzynarodowej grupie. Radość
z poznawania Małopolski: Krakowa, Wieliczki i Zakopanego. Przyjaźnie ze współpracownikami i uczestnikami zajęć. Ulubione polskie zwroty: „spoko”, „jako
tako” i „kolega”. „A ja jeszcze nie zdecydowałam, czy po projekcie wrócę do
Grecji” – zwierza się Artemis – „Kraków
coraz bardziej kradnie moje serce…”.

i w mediach społecznościowych Klubu
Kultury „Przegorzały”, Klubu Kultury
„Wola” oraz XXVII Liceum Ogólnokształcącego.
Klub Kultury „Przegorzały” zaprasza
do kontaktu młodych krakowian w wieku
18-30 lat, którzy chcieliby przeżyć taką
przygodę jak bohaterowie tekstu i wziąć
udział w projekcie międzynarodowego
wolontariatu. Wspieramy pobyt polskich
wolontariuszy m.in. we Francji i na Słowacji. Chętnie pomożemy w organizacji
takiego wyjazdu.
Weronika Ciągała

Informacje o działaniach wolontariuszy, prowadzonych przez nich zajęciach
oraz o programie Europejskiego Korpusu
Solidarności można znaleźć na stronach

Wiktoria Sysło

Klub Kultury „Przegorzały”

Ulica Mlaskotów
Raz na spacer się wybrałam
po moim Krakowie
i ulicę napotkałam
co się dziwnie zowie.
Na Zwierzyńcu – tej dzielnicy
Pełnej psów i kotów
Biegnie sobie niepozorna
Ulica „ Mlaskotów”.
Skąd ta nazwa? – śmieszna taka
W głowę zachodziłam
Co oznacza, o czym mówi?
Bardzo się dziwiłam.
Początkowo pomyślałam:
Koty mlaskające
tutaj były, tutaj żyły
w gaju (we wsi) lub na łące.
Piły wodę albo mleko
Jadły i mlaskały
Gdzieś tu blisko, niedaleko
A przy tym miauczały.
Otworzyłam jednak laptop
I hasło wpisałam
A tu taka niespodzianka
Śmiej się Polsko cała.
Bo „mlaskoty” to muzycy
To są wiejskie grajki
Co mieszkali w okolicy
Nie! to nie są bajki.
Tańcowali, harcowali
Przy tym grali i śpiewali
Wsiom tu wszystkim w okolicy
Radość dodawali.
Dziś też spotkasz
Tu, w Krakowie
Prawdziwych mlaskotów
Z Lajkonikiem ciągle chodzą
Lecz… bez psów i kotów.
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I miejsce
w Zwierzynieckim Konkursie Literackim w kategorii poezja
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