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Egz. bezpłatny

Utrwalanie pamięci
W jednej ze swoich uchwał, radni Dzielni-

dawania przymiotnika polski tylko z tego powo-

cy XI Podgórze Duchackie domagali się zmia-

du, że obóz znajdował się na terytorium Polski.

ny treści napisu umieszczonego na tablicach

Po wielu miesiącach uzgodnień w gremiach

stojących przy wejściu na teren byłego obozu

władnych dokonać zmiany, w końcu propozycja

„Płaszów”. Radni postulowali, żeby nazwała

radnych została zaakceptowana. Poprawiony

brzmiała niemiecki, nazistowski obóz koncen-

napis znalazł się na nowych tablicach ustawio-

tracyjny „Płaszów”.

nych przy niemal wszystkich ścieżkach prowa-

zie – wykoszenie traw, usunięcie samosiejek,

dzących na teren byłego obozu.

oznaczenie przebiegu dróg obozowych itp.

Przywołując liczne publikacje prasowe i wystąpienia publiczne wielu osób, zwracali uwa-

Przy okazji warto odnotować prace porząd-

gę, że napis były obóz koncentracyjny „Płaszów”

kowe, które zostały wykonane dla utrwalenia

może prowadzić do błędnych interpretacji, do-

i wyraźnego oznaczenia pozostałości po obo-

Pieniądze pochodziły z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.
Tekst i zdjęcie DUL

Ewakuacja Bonarki

Zawiłości normalności

Kilka minut po godz. 8, we wtorek 19 marca, do kierownictwa supermar-

W roku szkolnym 2012/2013 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integra-

ketu Auchan w Centrum Handlowym Bonarka dotarła informacja o pod-

cyjnymi nr 162 przy ul. Stojałowskiego przystąpiła do programu Ody-

łożeniu ładunku wybuchowego. Natychmiast zarządzono ewakuację.

seja Umysłu. Jest to program edukacyjny realizowany w formie międzynarodowego konkursu. Patronat nad polską edycją sprawuje Minister

Fałszywe alarmy bombowe zdarzają się dość często. Nigdy nie są lek-

Edukacji Narodowej. Celem programu jest rozwój zdolności twórczych,

ceważone. Podobnie było i w tym przypadku. Zarządzono ewakuację.

uczenie dzieci i młodzieży kreatywnego i krytycznego myślenia. Odyse-

Informację o zagrożeniu przekazano do ochrony całego centrum handlo-

usze uczą się marzyć - odważnie i w oparciu o cele, myśleć samodzielnie

wego. Zawyły syreny, z głośników popłynął komunikat: „Uwaga, uwaga.

i nieszablonowo, tworzyć rozwiązania oryginalne i efektywne.

Wystąpiło zagrożenie pożarowe. Proszę niezwłocznie opuścić budynek
najbliższymi wyjściami ewakuacyjnymi. Nie używać wind, schodów ruchomych i samochodów”. Między regałami pojawili się pracownicy funkcyjni
kierujący ewakuacją, na korytarzach centrum zaroiło się od dodatkowych
ochroniarzy kierujących klientów i pracowników do wyjść ewakuacyjnych.
Mimo wczesnej pory ewakuowano kilkaset osób.
Wkrótce nadjechały radiowozy, karetki pogotowia, budynek Bonarki
został otoczony przez kordon służb porządkowych. Rozpoczęło się przeszukiwanie terenu supermarketu, w którym brali udział policjanci ze sprzętem umożliwiającym spojrzenie pod regały i na ich najwyższe półki oraz
pies specjalnie szkolony do wykrywania ładunków wybuchowych. Dość
szybko zlokalizowano podejrzany pakunek na dziale przemysłowym, ale
na wszelki wypadek kontynuowano przeszukiwanie sklepu.
Gdy w środku spokojnie oczekiwano na przybycie antyterrorystów,
którzy mieli zabrać znaleziony pakunek, na zewnątrz policjanci musieli

Odyseuszki wystąpiły w składzie: Natalia Rudnik, Kinga Rajtar, Julia Wojciechowska,
Julia Dziubka, Alicja Szelegieniec oraz Wiktoria Gwardecka (nieobecna na zdjęciu)

c.d. na str. 5
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Szanowni Państwo!

Dyżury Zarządu Dzielnicy XI

Kwiecień jest miesią-

sób szczególny obowiązek ten dotyczy jednak

cem pamięci narodowej.

jednostek samorządu terytorialnego, na terenie

W tym miesiącu przypa-

których znajdują się miejsca pamięci narodowej.

da rocznica zbrodni Ka-

Rada Dzielnicy XI Podgórze Duchackie w specjal-

tyńskiej, zbrodni, o której

nej uchwale zawnioskowała o zmianę oficjalnej

pamięć była przez okres kilkudziesięciu lat brutal-

nazwy byłego obozu koncentracyjnego w Płaszo-

nie niszczona.

wie. Postulowaliśmy, by znalazło się w niej zgodne

Krzysztof Sułowski
Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XI

Wtorek w godz. 17.30 – 18.30
Piątek w godz. 12.00 – 13.00

Janusz Kostrz
Wiceprzewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XI

Czwartek w godz. 18.00 – 20.00
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Z zakłamywaniem i manipulowaniem historią

z historyczną prawdą określenie niemiecki nazi-

Stanisław Jaworski

najnowszą mamy niestety także do czynienia dzi-

Członek Zarządu Dzielnicy XI

siaj. W najnowszym niemieckim filmie dot. okresu

Podjęte w tej sprawie wspólne działania, razem

Środa w godz. 10.00 – 12.00

II wojny światowej (który do dziś obejrzało w Niem-

ze Stowarzyszeniem Polska XXI, Światowym Związ-

Jarosław Kajdański

czech ok. 7 mln widzów) współodpowiedzialnością

kiem Żołnierzy AK i Związkiem Kombatantów RP

za Holocaust usiłuje się obarczyć żołnierzy AK.

i Byłych Więźniów Politycznych, zakończyły się suk-

Członek Zarządu Dzielnicy XI

Wtorek w godz. 10.00 – 12.00

Jerzy Wolak
Członek Zarządu Dzielnicy XI

Poniedziałek w godz. 10.00 – 12.00

..........................
Biuro Dzielnicy XI
ul. Wysłouchów 34, 30 – 611 Kraków
tel. 12 654 57 74, tel./fax 12 654 89 33

W dalszym ciągu w zagranicznych mediach

cesem. Nasz wniosek został zrealizowany. Propo-

pojawia się całkowicie nieprawdziwe i obraźliwe

nowana nazwa została pozytywnie zaopiniowana

określenie „polskie obozy koncentracyjne”. Błę-

przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

dy takie popełniają nawet szanowane redakcje,

Urząd Wojewódzki postawił na terenie byłego obo-

sformułowanie takie pojawia się w ustach poważ-

zu koncentracyjnego nowe tablice informacyjne

nych polityków.

o treści zgodnej z prawdą historyczną.

Dlatego tak ważna jest troska o pamięć. Obo-

Krzysztof Sułowski

wiązek ten spoczywa na każdym z nas. W spo-

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XI

Nie pal traw!

www.dzielnica11.krakow.pl
e-mail: dzielnica11@um.krakow.pl

..........................
Sekretariat Rady i Zarządu
Dzielnicy XI czynny:
Poniedziałek w godz. 9.00 – 16.00
Wtorek – piątek w godz. 11.00 – 15.00

stowski obóz koncentracyjny.

Straż Miejska Miasta Krakowa przypomina, że wypalanie traw jest nielegalne. Za ten niebezpieczny dla ludzi i szkodliwy dla środowiska proceder grozi grzywna do 5 tys. zł.
Wbrew obiegowej opinii, wypalanie traw nie poprawia żyzności gleby. Wręcz przeciwnie –
wyjaławia ją, bo niszczone są systemy korzeniowe roślin i bakterie. W płomieniach giną zwierzęta, ptaki i owady, niszczone są ich siedliska.

Dyżur redaktora „Kuriera” Dzielnicy XI
w poniedziałki w godz. 13.00 – 14.00

Staże dla niepełnosprawnych
Do końca kwietnia trwa rekrutacja do TELEKARIERY - programu aktywizacji zawodowej osób

KURIER DZIELNICY XI

niepełnosprawnych dotkniętych przewlekłą astmą, wrodzonymi wadami serca i schorzeniami

www.dzielnica11.krakow.pl

ruchowymi. W tym roku może wziąć w nim udział 50 osób.

30 – 611 Kraków, ul. Wysłouchów 34

Niepełnosprawni, którzy zgłoszą się i pozytywnie przejdą proces rekrutacji, wezmą udział

tel. 12 654 5774, 12 359 3191,

w kursach przygotowujących do pracy w konkretnych, pożądanych na rynku pracy zawodach,

tel./fax 12 654 89 33

np. grafika komputerowego, telemarketera czy administratora baz danych.

Redakcja:

Dodatkową korzyścią dla uczestników jest stypendium, które można pobierać podczas szko-

Krzysztof Duliński, kom. 502 659 625,

leń, płatne staże zawodowe oraz otrzymanie na własność laptopa z mobilnym internetem. Moż-

e-mail: k.dulinski@poczta.onet.pl

na też liczyć na zwrot kosztów dojazdu, a nawet opiekę nad dziećmi w czasie zajęć.

Skład, łamanie i druk: Digital Art Studio
www.digitalartstudio.pl

Do programu mogą zgłaszać się osoby z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności, cierpiące na choroby układu oddechowego, ruchowego lub krążenia, niepracujące i mieszkające

Nakład: 6.000 egz. bezpłatnych

w Małopolsce (zameldowanie nie jest wymagane). Zgłoszenia przyjmowane są mailowo na ad-

Redakcja zastrzega sobie wszystkie przysłu-

res telekariera@wiosna.org.pl.

gujące jej prawa, w tym do skracania, adiustacji tekstów, zmiany tytułów oraz innych

TELEKARIERA to projekt Stowarzyszenia Wiosna, znanego ze Szlachetnej Paczki i Akademii Przy-

poprawek w nadsyłanych artykułach. Nie

szłości. Pieniądze na realizację projektu Stowarzyszenie pozyskało w ramach Europejskiego Fundu-

zamówionych tekstów nie odsyłamy.

szu Społecznego.
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Z obrad Rady Dzielnicy
Sprawozdanie Zarządu

Negatywna opinia

3
5. Uczestnictwo w odbiorach prac remontowych
wykonywanych w w/w. placówkach.
6. Uczestniczenie w komisjach konkursowych na
stanowiska dyrektorów w w/w. placówkach.
7. Współpraca z realizatorami lokalnych wydarzeń

Zarząd Dzielnicy XI Podgórze Duchackie przy-

Komisja Infrastruktury i i Inwestycji zapropono-

gotował sprawozdanie ze swojej działalności

wała, a cała rada Dzielnicy XI przychyliła się do jej zda-

kulturalnych w obszarze działania Dzielnicy.

w 2012 r. W ub.r. Zarząd pracował pod przewod-

nia, negatywne zaopiniowanie pomysłu wzniesienia

8. Uczestnictwo w okolicznościowych wydarze-

nictwem Krzysztofa Sułowskiego i odbył 17 posie-

budynku mieszkalnego przy ul. Storczykowej. Argu-

niach i konkursach organizowanych przez dzielni-

dzeń, podjął 41 uchwał oraz opracował 33 projekty

mentowano, że przy budynku nie przewidziano na-

cowe placówki oświatowe i kultury.

uchwał Rady Dzielnicy.

ziemnych miejsc parkingowych, a tych podziemnych

9. Rozwiązywanie spraw bieżących.

Prace Zarządu koncentrowały się na opraco-

zapewne nie wystarczy dla wszystkich mieszkańców.

10. Współpraca z innymi komisjami Rady Dzielnicy XI.

wywaniu projektów uchwał, opiniowaniu projek-

Ponadto, proponowany budynek jest znacznie wyż-

11. Współpraca z zainteresowanymi podmiotami

tów uchwał przygotowanych przez komisje me-

szy od okolicznej zabudowy.

w zakresie przekształceń dzielnicowych placówek
oświatowych i kultury.

rytoryczne, zapoznawaniu się z korespondencją
(pismami od mieszkańców, jednostek miejskich,

Plany Komisji Sportu

12. Ochrona przed likwidacją wszystkich dzielni-

wydziałów Urzędu Miasta Krakowa, organizacji po-

Komisja Sportu i Rekreacji przedstawiła projekt

cowych placówek kultury.

zarządowych), opracowywaniu i podejmowaniu

swojego rocznego planu pracy.

uchwał Zarządu oraz realizowaniu planu finanso-

1. Nawiązywanie współpracy z placówkami oświato-

wego wydatków Dzielnicy.

wymi oraz klubami sportowymi z terenu Dzielnicy XI.

Mariusz Bocheń-

2. Inicjowanie imprez o charakterze sportowo-re-

ski, przewodniczący

i wniesione na sesje przez Zarząd dotyczyły m.in.

kreacyjnym.

Komisji Bezpieczeń-

tak istotnych zagadnień jak zadania priorytetowe

3. Współpraca z Komisją Edukacji w zakresie:

stwa i Praworządno-

w 2012 r. i na rok 2013, planu wydatków finansowych

− opiniowania akcji:„Lato w mieście”,„Zima w mieście”

ści,

związanych z funkcjonowaniem Dzielnicy, upoważ-

− wnioskowania o remonty obiektów sportowo-re-

radnych o swojej re-

Projekty uchwał Rady Dzielnicy opracowane

nienia Zarządu do występowania z wnioskami, wy-

kreacyjnych.

Rezygnacja radnego

poinformował

zygnacji z mandatu

dawania opinii, delegowania radnych do pracy w ko-

4. Współpraca z Komisją Kultury w zakresie inicjowa-

radnego. Powodem

misjach powoływanych przez jednostki miejskie.

nia lokalnych wydarzeń sportowo-kulturalnych.

tej decyzji jest wyjazd

Wśród ważniejszych działań członków Zarządu

5. Udział w wydarzeniach sportowych organizo-

zagraniczny. Przewodniczący Bocheński podzięko-

można wymienić monitorowanie realizacji zadań

wanych przez placówki oświatowe i kluby sporto-

wał Koleżankom i Kolegom za owocną współpra-

powierzonych i priorytetowych. W tym celu odby-

we z terenu Dzielnicy XI.

cę, wyrazy życzliwości i pomoc w pełnieniu obo-

ło się wiele spotkań z przedstawicielami jednostek

6. Współpraca z Komisjami Sportu sąsiednich Dzielnic.

wiązków w tak ważnej dla mieszkańców Komisji.

realizujących zadania (m.in. Zarząd Infrastruktury

7. Współpraca z odpowiednią komisją Rady Miasta

Komunalnej i Transportu, Zarząd Infrastruktury

Krakowa.

cheńskiego w Radzie Dzielnicy XI Podgórze Du-

Sportowej, Zarząd Ekonomiki Oświaty) i wizyt

8. Opracowywanie materiałów do „Kuriera” z zakre-

chackie zastąpi osoba, która w okręgu wyborczym,

w miejscach realizacji prac. Członkowie Zarządu

su działania Komisji.

z którego startował, zdobyła drugą liczbę głosów.

brali także udział, razem z radnymi z komisji pro-

Plan został przyjęty przez radnych.

blemowych, w odbiorze prac wykonanych w ramach zadań powierzonych czy priorytetowych.

Działania Komisji Kultury

Zgodnie z ordynacją wyborczą, Mariusza Bo-

Wywóz śmieci

Zarząd rozpatrzył 1053 pisma skierowane do

Swoje zamierzenia przedstawiła także Komisja

Rady Dzielnicy, nadając korespondencji o charak-

Kultury. Także one zyskały akceptację Rady Dzielnicy.

terze organizacyjnym, interwencyjnym i innym

1. Opieka nad dzielnicowymi placówkami kultury:

stosowny bieg lub przyjmując do wiadomości.

domami kultury, klubami kultury, bibliotekami.

nia odpadami komunalnymi. Informacje

Przewodniczący Zarządu Krzysztof Sułowski re-

2. Współpraca z Komisją Kultury Rady Miasta

o nowych stawkach wywozu śmieci, zasa-

prezentował Dzielnicę na licznych akademiach,

i z Wydziałem Kultury i Dziedzictwa Narodowego

dach ich odbioru i innych sprawach z tym

uroczystościach i spotkaniach, a wszyscy członko-

Urzędu Miasta Krakowa w celu skonsolidowania

związanych można uzyskać odwiedzając

wie Zarządu pełnili dyżury w siedzibie Dzielnicy XI,

sił i środków dla działań będących w kompetencji

witrynę internetową www.nowe zasady.pl

przyjmując interwencje i wnioski mieszkańców.

Komisji Kultury Rady Dzielnicy.

lub dzwoniąc na bezpłatną infolinię pod

Komisja Rewizyjna zapoznała się ze sprawozda-

3. Ustalenie potrzeb remontowych w dzielnico-

numer 800 11 22 11.

niem Zarządu i zaopiniowała je pozytywnie. Do jej

wych placówkach kultury, doposażenie w nie-

Do 30 kwietnia wszyscy właściciele nie-

opinii przychyliła się też Rada Dzielnicy XI przyjmując

zbędny sprzęt do prowadzenia działalności, uzu-

ruchomości muszą złożyć deklarację dot.

sprawozdanie Zarządu Dzielnicy XI Podgórze Du-

pełnianie księgozbiorów w bibliotekach.

wysokości opłaty za zagospodarowanie od-

chackie z działalności merytorycznej oraz realizacji

4. Ustalenie projektu listy rankingowej remontów

padów komunalnych.

planu finansowego wydatków Dzielnicy w 2012 r.

i doposażenia placówek kultury.

1 lipca zmieni się system gospodarowa-
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Kalejdoskop dzielnicowy
Francja i Coco Chanel

gimnazjalistów, by nie wierzyli każdemu słowu znajomych poznanych

W Zespole Szkół Odzieżowych nr 1 przy ul. Cechowej odbyły się impre-

w Internecie, ostrzegał przed różnymi „taktykami” stosowanymi przez
przestępców i podkreślał, że w Internecie nie ma pełnej anonimowości.

zy poświęcone Francji i słynnej projektantce mody Coco Chanel.
Na Dzień Francuski uczniowie przygotowali prezentację multimedial-

– Policjanci to inteligentni ludzie. Dysponują możliwościami i wiedzą po-

ną pt. „Zabytki Francji” oraz piosenki francuskie, tańce. Pokaz połączony

zwalającą na identyfikację właścicieli komputerów wykorzystywanych do

był z degustacją francuskich przysmaków.

celów sprzecznych z prawem – tłumaczył Maciej Dębosz.

Z kolei podczas przedstawiania życiorysu słynnej projektantki Coco

Uczniowie dowiedzieli się też, że zamieszczenie czyjegoś zdjęcia na

Chanel, przeplatanej pokazami oraz piosenkami, można się było na chwi-

portalu społecznościowym wymaga jego zgody, że może on sobie zaży-

lę przenieść do wielkiego świata mody. Prezentacja została przygotowana

czyć usunięcia swojego wizerunku. – Zalecam daleko idącą ostrożność

w języku angielskim.

przy zamieszczaniu zdjęć innych osób. Łatwo można narobić problemów
MP

tej osobie i sobie. Pierwszy kontakt z policją może się skończyć tylko na
rozmowie dyscyplinującej, ale przy poważniejszych sprawach, przy kolejnych „wyskokach” można się „dorobić” kuratora albo zostać odesłanym do
ośrodka wychowawczego – mówił Maciej Dębosz.

Pokazy mody
Uczennice Zespołu Szkół Odzieżowych nr 1 wzięły udział w spotkaniu
sekcji Emerytów i Rencistów Oddziału ZNP Kraków–Krowodrza oraz w obchodach Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa zorganizowanych
przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Tę-

Parafia z Sercem

cza”. Podczas obu imprez dziewczęta zaprezentowały pokaz mody.

W marcu realizowano zdjęcia do kolejnego odcinka programu „Parafia z sercem” emitowanego w TVP Info. Będzie on poświęcony parafii
O.O. Zmartwychwstańców na Woli Duchackiej.
Twórcy programu odwiedzili kościół, parafialne przedszkole, Szkołę
Podstawową im. Bł. Cecylii Borzęckiej oraz Gimnazjum nr 27. Byli także
w seminarium O.O. Zmartwychwstańców i spotkali się z najbardziej zasłużonymi mieszkańcami parafii, m.in. z kpt. AK Włodzimierzem Wolnym.
Od jesieni 2010 r. powstało ponad 50 odcinków programu poświęconych parafiom z różnych zakątków Małopolski. Twórcy przedstawiają nie
tylko ich życie religijne, ale i mnogość, różnorodność aktywności lokalnej
społeczności.

Modele zostały zaprojektowane i wykonane podczas zajęć „Od projekKD

Odpowiedzialność w Internecie
W Gimnazjum nr 75 przy ul. Czarnogórskiej gościł Maciej Dębosz znany

tu do wyrobu gotowego” w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Modernizacja kształcenia zawodowego
w Małopolsce”.

z popularnego serialu kryminalnego w telewizji TVN. Uczestnicy spotkania
dowiedzieli się o tym jak trafił do policji i w szeregi antyterrorystów, o służbie
podczas misji pokojowej w Kosowie i trudach pracy na planie filmowym.

MP

Dzień Patrona
26 marca w Zespole Szkół Odzieżowych nr 1 przy ul. Cechowej uro-

Głównym tematem rozmowy były jednak niebezpieczeństwa i za-

czyście obchodzono Dzień Patrona Stanisława Wyspiańskiego. Z tej okazji

grożenia związane z korzystaniem Internetu. Maciej Dębosz uczulał

klasa I L przygotowała prezentację multimedialną poświęconą Patronowi
oraz przedstawienie słowno–muzyczne.
Uroczyste nadanie szkole imienia Stanisława Wyspiańskiego odbyło się 22 stycznia 1969 roku i połączone było z przekazaniem placówce
popiersia Artysty. Młodzież spotkała się wówczas z przedstawicielami rodziny Artysty – jego córką uwiecznioną na obrazach Heleną Chmurską,
wnuczką Krystyną Michalską i innymi.
Działo się to w poprzednim budynku szkolnym, przy ul. Syrokomli
21. Po przeprowadzce popiersie Patrona i szkolne archiwum znajdują się
w nowej siedzibie przy ul. Cechowej 57.
MP
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Zawiłości normalności

uspokajać klientów chcących zrobić zakupy oraz zmierzających na godz.

W naszej szkole, pod czujnym okiem trenerów: Tomasza Gościńskie-

9 do pracy pracowników sklepów. Zdenerwowanie potęgował panujący

go, Moniki Pajdy oraz Agaty Wolak, powstała grupa Odyseuszek. Jej za-

chłód oraz brak możliwości określenia, jak długo centrum handlowe bę-

daniem było wybranie jednego z proponowanych problemów długoter-

dzie niedostępne. Trzeba też było zorganizować bezpieczne trasy dojścia

minowych i przygotowanie jego rozwiązania. Dziewczynki wybrały temat

do pobliskich biurowców.

„Zawiłości normalności”. Przez kilka miesięcy samodzielnie projektowały,

Ładunek został wywieziony ok. godz. 9.30. Kilka minut zajęło jeszcze

przygotowywały i udoskonalały rozwiązanie tego problemu. Opracowały

przywrócenie wszystkich funkcji centrum (uruchomienie schodów, wind,

przedstawienie teatralne, które zaprezentowały podczas marcowych eli-

bramek itp.), rozstawienie ochrony. Tuż przed godz. 10 centrum zaczęło

minacji regionalnych.
Podczas rywalizacji zespół zmierzył się również z problemem sponta-

funkcjonować normalnie.
Powyższy opis to na szczęście tylko relacja z ćwiczeń zorganizowanych

nicznym, czyli niepowtarzalnym zadaniem – niespodzianką, którego treść

przez zespół zarządzania kryzysowego, by sprawdzić przygotowane na

nie była znana do ostatniej chwili, a rozwiązanie tworzone w zaledwie kil-

sytuacje kryzysowe procedury. Przebieg symulacji zagrożenia był pilnie

ka minut.

śledzony przez przedstawicieli kilkunastu służb oraz zarządcy Bonarki.
Krzysztof Duliński

Trenerzy: Agata Wolak, Tomasz Gościński i Monika Pajda

Ceremonia ogłoszenia wyników była pełna wrażeń. Barwne animacje,
muzyka i niepowtarzalna atmosfera przypomniały wszystkim uczestnikom, że w Odysei Umysłu każdy jest Zwycięzcą.
Nasze Odyseuszki okazały się najlepsze w swojej kategorii wiekowej
i awansowały do Finału Ogólnopolskiego, który odbył się pod koniec
marca w Gdańsku. Wzięło w nim udział 118 drużyn z całej Polski. Nasze
dziewczęta zaprezentowały swoje przedstawienie oraz zmierzyły się
z zadaniem-niespodzianką. Po podsumowaniu ocen okazało się, że
w swojej kategorii zajęły 4. miejsce!
Zwycięzcy Finału Ogólnopolskiego będą reprezentować Polskę na
Finałach Światowych w Stanach Zjednoczonych i Finałach Europejskich
w Berlinie.
Agata Wolak

Wyłączenie nadajnika
20 maja (poniedziałek) nastąpi wyłączenie analogowego sygnału telewizyjnego na terenie Krakowa i Małopolski. Odbiorniki telewizyjne starego typu nie będą już w stanie odbierać programu telewizyjnego. Aby było to możliwe konieczny jest zakup dekodera DVB-T.
Cyfryzacja telewizji naziemnej, czyli zastępowanie analogowego sygnału telewizyjnego nowocześniejszym sygnałem cyfrowym, zapewniającym
lepszą jakość odbioru, pozwalającym na nadawanie większej liczby programów, trwa w Polsce od kilku miesięcy. Sukcesywnie wyłączane są kolejne
nadajniki analogowe. Od 1 sierpnia w całym kraju sygnał telewizyjny będzie emitowany tylko w technologii cyfrowej.
Zmiany stały się okazją do różnych nieuczciwych działań domokrążców. Zanim zdecydujemy się na zakup jakiegokolwiek urządzenia, podpisanie
„wyjątkowo korzystnej umowy” lepiej zapoznać się z informacjami dot. cyfryzacji dostępnymi na stronie internetowej www.cyfryzacja.gov.pl oraz
pod numerem bezpłatnej infolinii 800 007 788.
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„Krakowiak” zawsze w ruchu
Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiak” przetańczył niemal cały miesiąc marzec.
W pierwszych dniach miesiąca Zespół uczestniczył w XII Ogólnopolskim Konkursie Tańców Polskich „O Pierścień Księżnej Izabeli” w Puławach,
którego celem jest pielęgnowanie polskich tradycji i ochrona dziedzictwa
narodowego, a także popularyzacja tańców polskich.
Wśród laureatów konkursu znaleźli się również członkowie „Krakowiaka”. VI miejsce w kategorii IIB (obejmującej uczestników w wieku 10-12
lat) zajęli Julia Pater i Mikołaj Szafraniec. Zaprezentowali oni polkę i krakowiaka. Zaś III miejsce w kategorii IVB (przeznaczonej dla osób w wieku
16-18 lat) zdobyli Aleksandra Gruszka i Jerzy Seweryn. Ta para zatańczyła
krakowiaka, oberka, kujawiaka i mazura.

Pierwszy dzień wiosny upłynął członkom zespołu w bardzo przyjemnej i jednocześnie podniosłej atmosferze, gdyż uświetnili swoim występem uroczystość Święta Patrona IV Liceum Ogólnokształcącego. Obchody jubileuszowe odbyły się w kinie „Kijów”. Zespół zaprezentował bogaty
program artystyczny.
Kolejny występ „Krakowiaka” odbył się w Niedzielę Palmową w Staromiejskim Centrum Kultury, w ramach Wielkanocnego Festiwalu Tradycji
i Obrzędu. Zespół zaprezentował specjalnie przygotowany na tę okazję
program artystyczny. Znalazły się w nim wiosenne pieśni „Gaiczek” i „Wieziemy koguta”, a także piosenka „Łowiczanka”. Nie zabrakło tańców ludowych, m.in. kujawiaka i oberka. Poszczególne części programu tworzyły
spójną opowieść nazwaną „Obrazkiem Wielkanocnym”. Występ wzbogacała ciekawa choreografia i rekwizyty.
Wszystkich zainteresowanych działalnością Zespołu zapraszamy na
naszą stronę internetową www.krakowiak.edu.pl , która z nadejściem
wiosny zyskała nowy wygląd.
Małgorzata Pałka

„Zajączek” dla zwierzaka
Samorządowe Przedszkole nr 33 przy ul.
Rżąckiej, we współpracy z Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami, zorganizowało wiosenną akcję „Zajączek” - zbiórki
karmy dla najbardziej potrzebujących pomocy zwierząt.
KTOZ prowadzi Schronisko dla Bezdomnych
Zwierząt przy ulicy Rybnej 3 w Krakowie. Jego
cję „Gwiazdka dla Zwierzaka”. Za każdym razem

działalność obejmuje wszystkie sprawy doty-

cieszy się ona ogromnym powodzeniem wśród

czące zwierząt, także wydawanie bezpłatnej
karmy dla zwierząt osobom w trudnej sytuacji

suchą karmę i konserwy dla psów i kotów.

rodziców naszych wychowanków. Jest wśród

finansowej. Z tej formy korzysta prawie 2.300

Przedszkolaki przynosiły kupione z rodzicami

nas mnóstwo osób, którym nie jest obojętny los

osób rocznie. Potrzeby są więc ogromne i prze-

smakołyki, które – ich zdaniem – będą najbar-

potrzebujących, którzy sami o pomoc poprosić

wyższają możliwości Towarzystwa.

dziej smakowały zwierzakom.

nie mogą.
Serdecznie dziękujemy!

Przedszkole nr 33 postanowiło włączyć się

Nasze przedszkole nie po raz pierwszy

w wiosenną akcję zbiórki pokarmu dla zwie-

uczestniczy w akcji wspierającej czworonogów.

Tekst i foto Monika Pająk

rząt. W drugiej połowie marca zbieraliśmy

Rokrocznie włączamy się między innymi w ak-

Nauczyciel Samorządowego Przedszkola nr 33
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Festiwal Kultury

W Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 przy ulicy
Czarnogórskiej odbyły się przeglądy XII Festiwalu Kultury Szkół Dzielnicy
XI. Tegoroczny festiwal przebiegał pod hasłem „Proszę, przepraszam,
dziękuję”. Wzięło w nim udział sześć szkół z naszej dzielnicy. Uczestnicy
prezentowali swoje talenty w licznych konkursach – plastycznym, literackim, recytatorskim, fotograficznym, a także związanymi z piosenką, tańcem i prezentacjami multimedialnymi.
Finaliści zaprezentują swoje talenty podczas czerwcowej uroczystej
gali.
Organizatorzy dziękują Maksymilianowi Szelęgiewiczowi z Osiedlowego Klubu Kultury Wola Duchacka Wschód za pomoc przy organizacji
konkursów tańca i piosenki.
Tekst i zdjęcia Liliana Dziewit

Rada Dzielnicy XI Podgórze Duchackie Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego
ogłaszają konkurs „PAMIĘTAJMY O OGRODACH”
Mogą w nim brać udział mieszkańcy Dzielnicy XI Podgórze Duchackie (ta kategoria będzie oceniana w dwóch grupach - ogródki przydomowe/przyblokowe i ogródki na balkonach, tarasach, werandach itp.) oraz placówki
i instytucje działające na jej terenie.
Konkurs potrwa od 15 czerwca do 31 sierpnia 2013 roku.
W tym czasie Komisja Konkursowa odwiedzi Uczestników konkursu, dokona oceny
zgłoszonych ogródków.
Punktowane będą:
- różnorodność roślin ozdobnych,
- nasycenie obszaru ogrodu (balkonu) roślinnością,
- zagospodarowanie przestrzeni i oryginalność pomysłu,
- historia i sposób prezentacji ogródka dokonany przez jego gospodarza.
Terminy wizyt będą ustalane z uczestnikami indywidualnie.
Zgłoszenia do udziału w konkursie można składać osobiście, pisemnie lub pocztą elektroniczną od 15 czerwca do 15 sierpnia (do godz.
15.00) w:
- Biurze Rady Dzielnicy XI Podgórze Duchackie, ul. Wysłouchów 34, tel. 12 654 57 74, e-mail: dzielnica11@um.krakow.pl
- Sekretariacie Młodzieżowego Domu Kultury im. K. I. Gałczyńskiego, ul. Beskidzka 30, tel. 12 655 07 19 , e-mail: sekretariat@mdk.internetdsl.pl
Zgłaszający winien podać imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy oraz określić lokalizację ogródka i dołączyć jego zdjęcia.
Fotografie (maksymalnie 5 szt.) powinny być wydrukowane na papierze w formacie A 4 lub dostarczone w wersji elektronicznej, w dobrej jakości.
W każdej z kategorii przyznane zostaną atrakcyjne nagrody rzeczowe. Ich wręczenie odbędzie się we wrześniu.
Wyniki konkursu zostaną opublikowane w „Kurierze”, wraz ze zdjęciami najpiękniejszych ogrodów i krótką prezentacją ich gospodarzy.
Wszystkie nadesłane fotografie będą zaprezentowane na specjalnej wystawie pokonkursowej w MDK im K. I. Gałczyńskiego.
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Z myślą o parku
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gotowywać przemówienia na jego uroczyste
otwarcie, tworzyć utwory opiewające jego
uroki. Z takiego założenia wyszli organizatorzy

Zakupienie przez Gminę Miejską Kraków terenu Parku Duchackiego to dopiero początek drogi

I Duchackiego Turnieju Krasomówczego, zapra-

do przywrócenia temu miejscu dawnej świetności. Trzeba wielu lat starań i dużych nakładów

szając do udziału w nim gimnazjalistów.

finansowych, by dobrze je zagospodarować, przekształcić w piękne, atrakcyjne miejsce wypo-

Zgłoszono 11 prac, ale do rywalizacji przy-

czynku. Rada Dzielnicy XI Podgórze Duchackie podjęła uchwałę dot. sfinansowania opracowa-

stąpiło jedynie 9 śmiałków. Jury doceniło wyso-

nia koncepcji zagospodarowania Parku. Podejmowane są różne inicjatywy na rzecz parku.

ką jakość przemówień, ale zwróciło uwagę na

Porządki

niedostatki ich prezentacji. Pięciu laureatów,

Trwają prace porządkowe zlecone przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu. Ich
celem jest oczyszczenie strumienia i stawu oraz

bieraniem szlam i „przewietrzaniem” wody, by
powstał czysty i bezpieczny dla ptaków akwen.

nia swoich wystąpień podczas specjalnej imprezy plenerowej w Parku (odbędzie się ona,

Badania
Uczniowie Gimnazjum nr 27 przy ul. Mal-

wykrycie przyczyny ich zanieczyszczania.

którzy zostali zakwalifikowani do przedstawie-

Uregulowano już bieg strumienia (pod płyta-

borskiej aktywnie działający w Klubie Przyja-

mi jest geowłóknina dla usztywnienia brzegów),

ciół Parku Duchackiego, uczestniczyli w wizji

a całość będzie wkrótce obsadzona trawą. Czysz-

lokalnej, dotyczącej zanieczyszczenia potoku,

czenie grobli i dużego staw związane jest z wy-

przepływającego przez Park. Spotkanie z zespo-

gdy już nastanie prawdziwa wiosna) z pewnością doszlifuje swoje prezentacje i oczaruje nimi
uczestników planowanego spotkania.
JK, KD, MG

łem ekspertów, zajmujących się tym tematem,
wzbogaciło ich wiedzę o sposobach rozwiązywania podobnych problemów.
W trakcie wizji lokalnej gimnazjaliści pobrali
próbki ziemi i wody, by w szkolnej pracowni chemicznej, pod kierunkiem nauczyciela przeprowadzić badania.
Przy okazji uczestnicy wyprawy szukali
pierwszych symptomów budzącej się do życia
wiosny i mimo śnieżnej, zimowej aury, znaleźli
kiełkujące rośliny.

Turniej krasomówczy
Czysty, zadbany, przyjazny park powstanie
dopiero za jakiś czas, ale już teraz można przy-

Liceum nadal działa
XXIX Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kieślowskiego przy ul.
Cechowej 57 nadal prężnie działa. Mimo pomysłu jego likwidacji, szkoła
pozostała na mapie Krakowie i prowadzi działalność edukacyjną.

Laureaci I Duchackiego Konkursu Krasomówczego (od
lewej): Mikołaj Krebs (Gimnazjum nr 75), Nikola Fuksa
(Gimnazjum nr 75), Aleksandra Zajdel (Gimnazjum
nr 27), Bartosz Kozioł (Gimnazjum nr 75) i Antonina
Siek (Gimnazjum nr 75).

cie przygotowanym przez Polski Instytut Sztuki Filmowej pt.: „Filmoteka
Szkolna”. Cyklicznie organizowane są tematyczne nocne maratony filmowe. Uczniowie uzdolnieni aktorsko realizują swoje pasje w szkolnym kole
teatralnym „Maska”, uczestnicząc w warsztatach aktorskich, poznając historię teatru.
W roku szkolnym 2013/14 Liceum zaprasza do klasy humanistyczno-

Można spotkać się z nieprawdziwymi informacjami o przeniesieniu li-

filmowej, w której można rozwijać swoje zainteresowania związane z fil-

ceum lub połączeniu go z inną szkołą. Tymczasem XXIX LO nadal mieści

mem i innymi dziedzinami sztuki. Przyjmowane są też zapisy do klasy

się w swoim dotychczasowym budynku, dzieląc go od niedawna z Zespo-

integracyjnej.

łem Szkół Odzieżowych nr 1 przeniesionym z ul. Syrokomli. Liceum zajmu-

Szkoła zapewnia wszystkim swoim uczniom odpowiednią edukację

je II piętro, ma swoje klasopracownie, salę informatyczną z dostępem do

i pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Odbywają się zajęcia socjotera-

Internetu, salę gimnastyczną, bibliotekę i sekretariat.

peutyczne i logopedyczne. Każdy uczeń ma też możliwość bezpłatnych

Szkoła dysponuje dobrze wyposażonymi (m.in. w komputery, sprzęt

konsultacji z nauczycielami wszystkich przedmiotów. Organizowane są

audio, tablice multimedialne) pracowniami przedmiotowymi. Uczniowie

również dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminów maturalnych.

korzystają w ramach zajęć wychowania fizycznego z basenu i siłowni, gra-

Dzięki tym wszystkim działaniom, w minionym roku szkolnym egzamin

ją w tenisa w pobliskim kompleksie sportowo-rekreacyjnym.

dojrzałości w XXIX LO zdało 91 % uczniów.

We wszystkich klasach realizowany jest program „KinoSzkoła” w ramach, którego uczniowie uczestniczą w projekcjach filmowych poprzedzonych warsztatami filmoznawczymi. Szkoła uczestniczy też w projek-

Kolejne informacje na temat działalności Liceum można znaleźć na
stronie www.lo29.krakow.pl
K.
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W drodze ku wartościom i nowoczesności
Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 przy ul. Kamieńskiego 49 już od ponad pół wieku kształci elektryków i elektroników. Szkoła wciąż zmienia
swoje oblicze, staje się coraz bardziej nowoczesna i wielowymiarowa, nieustannie jest otwarta na potrzeby zmieniającego się świata.
W ZSE działa kilka typów

nie młodzież wyjeżdża do Wielkiej Brytanii, by

szkół. Są wśród nich czterolet-

tam w aktywny sposób, nie tylko w sali lekcyj-

nie technikum (uczą się tu przy-

nej, doskonalić znajomość języka angielskiego.

szli informatycy, elektronicy,

Uczniowie mają możliwość rozmawiania po

elektrycy oraz technicy urządzeń i systemów

angielsku w różnych sytuacjach komunikacyj-

energetyki odnawialnej), trzyletnia szkoła za-

nych, wynikających z otrzymywanych zadań,

sadnicza (kształci w zawodach: elektryk, elek-

jak i z życia codziennego, gdyż mieszkają w do-

tromechanik, monter elektronik) oraz dwu-

mach anglojęzycznych rodzin.

letnia szkoła policealna (w zawodzie technik
informatyk).

Szkoła zachęca swoich wychowanków do
udziału w bardzo różnorodnych przedsięwzię-

Szkoła, pomimo swego zawodowego profi-

ciach kulturalno-edukacyjnych. Na uwagę

lu, dba o wszechstronny rozwój uczniów. Jed-

zasługują m.in. warsztaty teatralne grupy Rezi-

nym z obszarów, na który kładziony jest bardzo

stors, która każdego roku bierze udział, z suk-

mocny nacisk, jest nabycie umiejętności spraw-

cesami, w Festiwalu Artystycznym Młodzieży.

nego komunikowania się w językach obcych.

W roku 2012 szkolni artyści zdobyli po raz ko-

korzenie”, lekcje śpiewania, spotkania z przed-

Służą temu m.in. lekcje z native speakerami,

lejny Nagrodę Małopolskiego Kuratora Oświaty,

stawicielami różnych instytucji, organizacji,

spotkania z przedstawicielami zagranicznych

a w roku bieżącym zostali już uhonorowani Na-

uczelni, np. Akademii Górniczo-Hutniczej, Po-

firm (np. Farnell) oraz obozy językowe. Rokrocz-

grodą Złotego Chochoła.

litechniki Krakowskiej, Instytutu Pamięci Naro-

Inną formą aktywności uczniowskiej jest ga-

dowej.

zetka szkolna „Opornik”. Redagująca ją młodzież

W ramach miesiąca „Ze sztuką na Ty” podej-

doskonali umiejętności dziennikarskie uczest-

mowane są działania promujące piękne czyta-

nicząc w warsztatach prowadzonych przez

nie oraz uwrażliwiające na potrzebę obcowania

profesjonalistów. Praca zespołu redakcyjnego

z dziełami sztuki.

została dostrzeżona i nagrodzona podczas
ubiegłorocznej FAMY.

ZSE włączył się również w realizację projektu społecznego Rady Dzielnicy XI „Proszę,

Kontakt z dziedzictwem narodowym i ze

Przepraszam, Dziękuję” ukierunkowanego na

sztuką to kolejny obszar, na który - w świecie

kształtowanie postaw szacunku i życzliwości

zdewaluowanych wartości i upadku autoryte-

wobec innych. Służą temu przygotowane przez

tów - nauczyciele ZSE kładą nacisk. Organizo-

uczniów prezentacje, strona internetowa, kon-

wane są konkursy pod hasłem „Znać własne

kurs „Ojczyzna-polszczyzna”.
Podejmowane działania dają uczniom ZSE
możliwość wszechstronnego rozwoju w sferze
intelektualnej i moralnej, rozbudzają ich aspiracje pozazawodowe, motywują do pogłębiania
wiedzy i umiejętności oraz przygotowują do
świadomego uczestnictwa w życiu społecznym.
Bożena Sz. Duda
Bożena Wiśniewska
20 kwietnia 2013 r., w godzinach 9.00 - 13.00
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne zapraszają Gimnazjalistów i ich Rodziców na Dzień Otwarty.
Można będzie zapoznać się z bogatą ofertą dydaktyczno-wychowawczą placówki.
Informacje o szkole można uzyskać codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00 pod numerami telefonów: 12 655 12 93, 12 655 17 85 oraz
na stronie www.zsel1.krakow.pl
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Poetka z Kanady w PSALM-ie
28 kwietnia o g. 19.00 w Podziemnym Salonie Artystyczno-Literacko-Muzycznym (PSALM) wystąpi niezwykły gość zza Oceanu – poetka emigracyjna – Bożena Pawłowska-Kilanowski.
Zapraszamy do sali przy kościele pw. Matki Bożej Różańcowej przy
ul. Nowosądeckiej 41. Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu „Poezja religijna”. W programie – wiersze patriotyczne oraz religijne, głównie z tomu
„Spróbuj Go odnaleźć” w wykonaniu autorki oraz rozmowa na żywo
o wierze, patriotyzmie i poezji emigracyjnej. Będzie to pierwsza prezentacja poezji tej emigracyjnej poetki w Krakowie.
Serdecznie zapraszam na to wyjątkowe spotkanie.

Oto garść informacji o Poetce, dla przybliżenia Jej sylwetki.

Bożena Pawłowska-Kilanowski na prywatnej audiencji u papieża bł. Jana Pawła II
(2002)

Bożena Pawłowska-Kilanowski urodziła się w Pile. Ukończyła Wydział

Polonia kanadyjska z Saskatoon (w stanie Saskatchewan) wyróżniła ją

Higieny w pomaturalnym Medycznym Studium Zawodowym w Pile, pra-

w 2007 r. dyplomem „Polakowi – Polonia” za wkład w działalność dla Fun-

cowała w służbie zdrowia w pionie sanitarno-epidemiologicznym. W trak-

dacji Jana Pawła II oraz za współtworzenie współczesnej kultury polskiej.

cie karnawału „Solidarności”, jeszcze przed stanem wojennym, wyjechała
do Kanady, gdzie otrzymała pozwolenie na pobyt stały.

W 2011 r. prezydent Polskiego Uniwersytetu Ludowego w Filadelfii
(Pensylwania, USA) przyznał jej dyplom w uznaniu za wieloletni wkład

Zadebiutowała zbiorem erotyków pt.: „Na pięciolinii zmysłów” (Mro-

pracy w integrację Polonii na świecie oraz aktywny udział w XI Salonie

ków 2005). Opublikowała ponadto następujące tomiki poezji: „Spróbuj

Prasy Polonijnej w Akademii Polonijnej w Częstochowie. W maju 2012 r.

Go odnaleźć” (Poznań 2006), „Na skraju snu” (Poznań 2006), „...nie tylko

zdobyła 1. miejsce w XXXI Międzynarodowych Mistrzostwach Polski w Po-

deszczem...” (Poznań 2007) oraz „Babel” (Poznań 2009). Wiersze z tego

ezji (Wąglany 2012).

ostatniego tomiku były tłumaczone na dziewięć języków: angielski, fran-

Poetka była członkinią następujących towarzystw: International So-

cuski, hebrajski, kaszubski, litewski, niderlandzki, rosyjski, ukraiński oraz

ciety of Poets (ISP) [Międzynarodowego Stowarzyszenia Poetów], Asso-

węgierski.

ciation of Polish Authors, Journalists and Translators (APAJTE), [Polskiego

Twórczość Poetki była prezentowana na Salonach Książki Polonij-

Stowarzyszenia Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie]. Należy do

nej w Wilnie (w 2005 r.), Vaudricourt we Francji (2006 r.), w Budapeszcie

Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie w Londynie. Jest także członki-

(w 2007 r.), w Wiedniu (w 2008 r.) oraz w Częstochowie (w 2009 r.). W paź-

nią Międzynarodowego Stowarzyszenia Pisarzy, Dziennikarzy i Artystów

dzierniku 2011 r. reprezentowała media polonijne z Kanady podczas Sa-

w Malmö w Szwecji.

lonu Prasy Polonijnej w ramach VI Kongresu Światowego Stowarzyszenia
Dziedzictwa Kulturowego Polonii w Częstochowie.

Jej losy poza Ojczyzną zostały opisane w jednym z rozdziałów książki
dr Teresy Kaczorowskiej pt. „Dwunastu na trzynastego. Emigranci stanu

W latach 1997 i 2002 była uczestniczką Letniego Uniwersytetu Kultury

wojennego” (Ciechanów 2011).

Polskiej w Rzymie, zorganizowanego przez Fundację Jana Pawła II. Jest

Tomik wierszy pt. „Spróbuj Go odnaleźć” to poezja będąca wyrazem

członkinią tej charytatywnej organizacji, prezesem Koła Przyjaciół Funda-

głębokich doświadczeń wiary i jej pragnienia. Zgromadzone w nim utwo-

cji Jana Pawła II w Saskatchewan w Kanadzie. Mieszkając z dala od Ojczy-

ry to „przestrzeń relacji człowieka z Bogiem, człowieka z człowiekiem

zny, stara się zachować język polski, pielęgnując go i tworząc po polsku,

i człowieka z samym sobą”, jak napisał ks. Andrzej Rusak.
Marek Mariusz Tytko

choć czasem pisze także wiersze w języku angielskim. Publikowała w prasie polskiej, kanadyjskiej, amerykańskiej i litewskiej.

Zdjęcie z archiwum prywatnego Poetki, publikowane za jej zgodą

Zaproszenia
Klub Kultury „Piaskownica”, ul. Łużycka 55
18 kwietnia, godz. 13.00 – Klub Seniora zaprasza na „Trening pamięci i koncentracji uwagi”.
26 kwietnia, godz. 18.00 – Klub Podróżnika zaprasza na „Podróże z herbatą – Anglia”. Pokaz parzenia i degustacja najsłynniejszych angielskich herbat.

Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego, ul. Beskidzka 30
25 kwietnia, godz. 18.00 – Oblicza Terpsychory – koncert zespołów MDK z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca w Nowohuckim Centrum Kultury
przy al. Jana Pawła II 232.

Osiedlowy Klub Kultury Wola Duchacka Wschód, ul. Malborska 98 (budynek Gimnazjum nr 27, wejście od strony boiska)
25 kwietnia, godz. 18.00 – Sabas: Salon Artystyczny Beaty Anny Symołon. Spotkanie z poetą Markiem Stępniem.
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Zapraszamy do przedszkola
Marzec to okres rekrutacji do przedszkoli samorządowych. Rodzice maluchów stają przed trudnym wyborem placówki, która będzie najodpowiedniejsza dla ich dziecka, którą chcą wpisać na tzw. „pierwszym priorytecie”. Przed podjęciem decyzji, warto poświęcić nieco czas, by pokazać dziecku przedszkole „od środka”, porozmawiać z dyrektorem placówki i jej pracownikami, zapoznać się z proponowaną ofertą edukacyjną,
samemu zobaczyć sale, w których dzieci spędzają czas.

Zwiedzanie i zabawa
Samorządowe Przedszkole nr 33 przy
ul. Rżąckiej, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, podobnie jak wiele innych
placówek w naszym mieście, zorganizowało
dni otwarte. Rodzice mogli poznać dokładnie
placówkę i porównać ją z innymi poznanymi
przedszkolami. Z pewnością ułatwiło im to podjęcie ostatecznej decyzji.

szą autoprezentacją, odzwierciedleniem życia

Jana Brzechwy pt. „Kaczka Dziwaczka”, wiele

przedszkola.

układów tanecznych oraz popisy wokalne dzie-

Chcąc przybliżyć naszą działalność, corocznie przygotowujemy fotoreportaż z życia

ci. Gorące brawa, świadczyły, że występy podobały się widzom.

przedszkola, z którego osoby zainteresowane
mogę czerpać informacje o ciekawych wydarzeniach, uroczystościach oraz zajęciach dnia
codziennego organizowanych w placówce.
Krótkie

występy

naszych

najstarszych

przedszkolaków są nie tylko wielką atrakcją dla
„kandydatów na przedszkolaka”, ale i doskonałą
promocją pracy wychowawczo-dydaktycznej
nauczycieli.
Organizujemy również zajęcia, w których

Piosenka „O wiośnie” w wykonaniu gr. IV

przyszłe przedszkolaki mogą wziąć udział wraz

Potem był czas na specjalnie przygotowane

z rodzicami. Proponowane zabawy symulacyj-

atrakcje, m.in. tańce i zabawy ruchowe inte-

ne, wykonywanie ciekawych prac plastycznych,

grujące grupę, zabawy z kolorową chustą ani-

to doskonała okazja do zabawy dla dzieci, a dla

macyjną, zajęcia plastyczne, zabawy w basenie

rodziców to próbka stosowanych w przedszko-

z piłkami i w kącikach zainteresowań. Wszyscy

lu metod pracy.

goście zostali poczęstowani słodką niespo-

Od kilku lat proponujemy sprawdzoną for-

Oczywiście w ramach dnia otwartego dzieci,

mułę dni otwartych, na które zapraszani są

zafascynowane nowymi dla nich zabawkami,

Pobyt w naszej placówce był doskonałą oka-

rodzice wraz z dziećmi. Staramy się, by tzw.

podejmują także na salach zabawy indywidu-

zją do zapoznania się z wystrojem sal, rozkła-

pierwsze wrażenie, jakie wywiera placówka,

alne. Dla nauczycieli jest to doskonała okazja

dem zajęć w poszczególnych grupach oraz z ak-

gdy przekracza się jej próg, było jak najlepsze.

nawiązania z najmłodszymi pierwszych kontak-

tualną ofertą przedszkola. Dodatkową atrakcję

Na owo wrażenie składa się niewątpliwie pa-

tów, zbierania o nich wstępnych informacji.

stanowił kiermasz przedświąteczny z ręcznie

dzianką oraz obdarowani upominkiem.

nująca w przedszkolu atmosfera, wystrój kory-

Każdy z rodziców, dokonując wyboru, ma

tarza, pierwsze spotkanie z osobami pracują-

indywidualne oczekiwania, wymagania. Jedno-

Mam nadzieję, że wizyta w przedszkolu do-

cymi w placówce. Dekoracje ścian przedszkola

cześnie wszyscy są zgodni co do tego, że przed-

starczyła naszym gościom wielu miłych wrażeń

świadczą o jego pracy, aktywności, są pierw-

szkole, w którym dziecko będzie spędzać wiele

i, że liczne grupa spośród nich stanie się od

godzin każdego dnia, powinno być przyjazne

września prawdziwymi przedszkolakami.

zarówno dla swoich podopiecznych, jak i rodziców.

wykonanymi stroikami, koszyczkami i jajkami.

Katarzyna Ostrowska
Nauczyciel w Przedszkolu Samorządowym nr 32

Agata Jelonek
Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 33

Występy, kiermasz
i słodka niespodzianka
Także w naszym przedszkolu – nr 32 przy ul.
Czarnogórskiej, zorganizowaliśmy Dni Otwarte,
zarówno w budynku głównym, jak i w filii.
Wszystkie grupy wiekowe – od maluszków
po starszaków, prezentowały gościom przygotowane programy artystyczne. Można było
obejrzeć montaż słowno-muzyczny do wiersza
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Żeby Polska była Polską…
Tradycją Gimnazjum nr 27 przy ul. Malbor-

Kośmider, Przewodniczący Rady i Zarządu Dziel-

skiej są uroczyste obchody Święta Szkoły, któ-

nicy XI Podgórze Duchackie Krzysztof Sułowski

re przypada w rocznicę śmierci Patrona, majora

oraz przyjaciel i absolwent szkoły kapitan Armii

Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. W tym roku

Krajowej w stanie spoczynku Włodzimierz Wol-

uroczystość miała szczególnie podniosły cha-

ny. Wystąpienie Pana Wolnego było prawdziwą

rakter. Połączona bowiem została z wręcze-

lekcją historii. Rzadko już dziś jest okazja, by po-

niem medali za zasługi dla Związku Kombatan-

słuchać opowieści naocznego świadka tragicz-

tów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów

nych wydarzeń, które rozgrywały się w czasie II

Politycznych. Wśród wyróżnionych znaleźli się

wojny światowej na Woli Duchackiej, w okolicy

dyrektor Gimnazjum nr 27 Marta Kozłowska-

szkoły, a także w znajdującym się w pobliżu hi-

Jewuła i zastępca dyrektora Maria Gniadek.

tlerowskim Obozie Koncentracyjnym „Płaszów”.

Świętowanie rozpoczęło się od złożenia kwiatów i zapalenia zniczy pod tablicą pamiątkową
Patrona szkoły. Zapalając znicze pod Dębem Pamięci, który znajduje się przed budynkiem szkoły
i poświęcony jest majorowi Józefowi Wątorowi,
oddano hołd pomordowanym w Katyniu.

Po uroczystej akademii Goście i Przyjaciele
placówki zwiedzili szkolne muzeum.
Tak oto, pięknie i doniośle, uczczono Święto
Szkoły, której historia liczy już 112 lat!
MG

Kapitan AK w stanie spoczynku Włodzimierz Wolny
podzielił się wspomnienia z czasów okupacji

Następna część uroczystości odbyła się
w Kościele Zmartwychwstania Pańskiego, gdzie
ksiądz proboszcz Krzysztof Miętki odprawił Mszę
Świętą w intencji Patronów. Modlono się również
o błogosławieństwo dla uczniów, pracowników
i przyjaciół Gimnazjum nr 27. W homilii Ksiądz Proboszcz zachęcał do bycia patriotami na co dzień.
Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe zaprzyjaźnionych szkół i organizacji harcerskich.
Po Mszy Świętej uroczystości były kontynuowane w szkole, gdzie Dyrektor Kozłowska-Jewuła
powitała zaproszonych gości. Byli wśród nich Radni Miasta Krakowa, dyrektorzy okolicznych szkół,
przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Woli
Duchackiej i Osiedlowego Klubu Kultury Wola Duchacka Wschód oraz sympatycy i przyjaciele szkoły.
Zebrani obejrzeli montaż słowno-muzyczny
przygotowany przez uczniów i absolwentów pod
kierunkiem Agaty Wojtyło. Patrząc na symboliczny brzozowy krzyż i usypaną z kamieni mogiłę,
uczestnicy uroczystości oddali cześć tym, którzy
ofiarnie walczyli w obronie Ojczyzny. W ciszy i skupieniu słuchano pieśni patriotycznych (śpiew przygotowała Dorota Garścia z klasą II b). Szczególne
wzruszenie wywołała„Modlitwa - utwór znaleziony
w notatniku porucznika Kruka zamordowanego
w Katyniu” recytowany przez Olę Zajdel z klasy
II a przy akompaniamencie gitary. Utwór „Schody
do nieba”, który wykonał Damian Sroka z klasy III a,
doskonale oddał nastrój i charakter uroczystości.
Swoimi przemyśleniami nt. patriotyzmu podzielili się także zaproszeni goście, m.in. Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław

Wystąpienie Przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy XI Krzysztofa Sułowskiego

