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Wakacyjne wspomnienia

Egz. bezpłatny

Jubileuszowa jesień

Tegoroczna oferta zajęć wakacyjnych przygotowana przez placówki

Trudno sobie wyobrazić początek września bez dorocznego festynu

kulturalno-oświatowe, organizacje i kluby sportowe z terenu Dzielnicy XI

organizowanego przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Kurdwanów Nowy”.

była bardzo bogata. Na nudę mogli narzekać tylko ci, którym nie chciało

W tym roku odbyła się już 20. edycja tej imprezy. W jej przygotowanie

się ruszyć z domu i skorzystać z propozycji.

włącza się także Rada Dzielnicy XI przyznając środki finansowe.

Lato w „Piaskownicy”…
Klub Kultury „Piaskownica” tegoroczną Akcję „Lato w Mieście” prowadził w lipcu. Wzięło w niej udział 100 dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Podczas zajęć dzieci brały udział w warsztatach plastycznych, tanecznych,
capoeiry oraz zajęciach dotyczących pierwszej pomocy. Uczestniczyły
też w zajęciach sportowych oraz na pływalni i odwiedziły ciekawe miejsca, zarówno w Krakowie (Salezjański Park Edukacji Globalnej, Ogród Doświadczeń im. St. Lema, Muzeum Inżynierii Miejskiej, Kopiec Kościuszki
oraz Laser Park), jak i poza jego granicami (Park Archeologiczny w Bochni,
gospodarstwo agroturystyczne Pod Tuszyną, Planetarium Śląskie w Chorzowie oraz Park Mitologii w Zatorze).
Akcja została zorganizowana we współpracy z Radą Dzielnicy XI Miasta Krakowa.

Festyn organizowany jest przez spółdzielnię „Kurdwanów Nowy”, ale

… w szkole

bawią się na nim nie tylko jej członkowie. Corocznie przybywają także inni

Trzy placówki z terenu Dzielnicy XI – Szkoła Podstawowa nr 162 (wspól-

mieszkańcy osiedla, a nawet goście z dalszych części miasta. Przyciąga ich

nie z Towarzystwem na Rzecz Integracji „Ikar”) przy ul. Stojałowskiego, Ze-

mnogość i różnorodność atrakcji przygotowywanych przez organizatorów

spół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 przy ul. Czarnogórskiej

oraz rodzinna atmosfera sprzyjająca integracji. W tym roku wzmacniało ją

oraz Gimnazjum nr 27 przy ul. Malborskiej – zorganizowały zajęcia finan-

propagowanie programu społecznego „Proszę, dziękuję, przepraszam” re-

sowane przez Urząd Miasta Krakowa. Wszystkie placówki udowodniły, że

alizowanego pod patronatem Rady Dzielnicy XI. Jego inicjatorzy – Janusz

wakacje w szkole, nie muszą być wcale nudne ani męczące.

Kostrz i Stanisław Kumon, opowiadali o idei programu, dotychczasowych

Przykładowo, uczniowie z Czarnogórskiej odwiedzili siedzibę TVP
Kraków, uczestniczyli w Święcie Latawca, brali udział w wielu zajęciach
plastycznych i sportowych.

dokonaniach i planach na przyszłość. Przekonywali, że używanie tych
trzech magicznych słów nic nie kosztuje, a uprzyjemnia nasze życie.
Zabawa zaczęła się już w sobotę. Odbyły się wówczas rozgrywki

W Szkole Podstawowej nr 162 do dyspozycji uczniów była pracownia

sportowe w kilku konkurencjach oraz 10. wystawa i konkurs psów rasy

informatyczna, odbywały się zajęcia wzbogacające słownictwo z języka

mieszanej „4 łapy”, połączone ze zbiórką karmy dla podopiecznych ze

angielskiego oraz warsztaty plastyczne. Ideą przewodnią była podróż przez

Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie. Rozegrano też chary-

kontynenty, poznawanie ich specyfiki i zwyczajów ich mieszkańców. Były też

tatywny mecz piłkarski, w którym „Przyjaciele Kurdwanowa” zmierzyli się

liczne wycieczki – m.in. do zamku w Niepołomicach i krakowskich muzeów.

z „Drużyną TVP Kraków”. Celem potyczki było pozyskanie środków finan-

Ci, którzy nie chcieli wracać do domu po zajęciach w szkole, udawali się po

sowych na rzecz krakowskiej Fundacji dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych

południu do siedziby Stowarzyszenia na Rzecz Integracji „Ikar”, gdzie czekały

Niepełnosprawnych Intelektualnie.

na nich kolejne zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanych opiekunów.
… i na stadionie

Niedziela to część artystyczna imprezy z udziałem gwiazd znanych nie
tylko z krajowych estrad: wokalnej Grupy VOX porównywanej z amery-

Ku zdziwieniu działaczy Klubu Sportowego „Orzeł” Piaski Wielkie, za-

kańskim trio Bee Gees, pierwszej damy polskiego country – Ali Boncol &

proponowane przez nich zajęcia sportowe cieszyły się umiarkowanym
c.d. na str. 5

Koalicji oraz niezwykłego zespołu Boney M Imitation. Zaprezentowali się
c.d. na str. 2

KURIER DZIELNICY XI

2

Nr 6, Wrzesień 2013

Szanowni Państwo!

Dyżury Zarządu Dzielnicy XI
Krzysztof Sułowski
Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XI

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

Późne lato i wczesna

gowego w rejonie os. Kurdwanów Nowy, niewątpli-

jesień to czas realizacji

wie ważne jest wykonanie sygnalizacji świetlnej na

kilku istotnych zadań

skrzyżowaniu ulic Halszki i Stojałowskiego. Rada

związanych z poprawą

Dzielnicy XI wnioskowała o to od dłuższego czasu.

infrastruktury

W ostatnich tygodniach został wykonany

drogowej na naszym terenie. W najbliższym czasie

(w ramach zadań powierzonych Dzielnicy XI)

ruszy od dawna wnioskowany przez Radę Dzielni-

chodnik wzdłuż ul. Tarnobrzeskiej, w kierunku

cy XI remont ulicy Wysłouchów, co w połączeniu

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Inwestycja ta

Stanisław Jaworski

z remontem nawierzchni kolejnego odcinka ulicy

z pewnością przyczyni się do poprawy bezpie-

Członek Zarządu Dzielnicy XI

Bojki (zadanie finansowane w całości ze środków

czeństwa pieszych w tym rejonie naszej dzielnicy.

Środa w godz. 10.00 – 12.00

Dzielnicy XI) spowoduje, że nareszcie będzie można

Warto także wspomnieć, że pod koniec wrze-

Jarosław Kajdański

przejechać przez Kurdwanów bez ryzyka uszkodze-

śnia rozpocznie się realizacja dwóch istotnych

nia zawieszenia w głębokiej dziurze.

zadań remontowych w rejonie Woli Duchackiej-

Janusz Kostrz
Wiceprzewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XI

Czwartek w godz. 18.00 – 20.00

Członek Zarządu Dzielnicy XI

Wtorek w godz. 10.00 – 12.00

Jerzy Wolak
Członek Zarządu Dzielnicy XI

jakości

Korzystając z okazji, warto wspomnieć, że

-Wschód. Mam na myśli kontynuację remontu na-

w tym roku nastąpi także realizacja dzielnicowego

wierzchni ulicy Macedońskiej i kapitalny remont

zadania powierzonego związanego z doświetle-

ulicy Algierskiej.

niem ulicy Wysłouchów. Dla podniesienia poziomu

Krzysztof Sułowski

..........................

bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu dro-

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XI

Biuro Dzielnicy XI

c.d. ze str. 1

Poniedziałek w godz. 10.00 – 12.00

ul. Wysłouchów 34, 30 – 611 Kraków

również Małgorzata Krzysica z piosenkami Anny

też była akcja „Adoptuj weterana”, zorganizowa-

tel. 12 654 57 74, tel./fax 12 654 89 33

German, Zespół Prasłowianki w bałkańskim re-

na przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami,

www.dzielnica11.krakow.pl

pertuarze, Orkiestra OSP w Kleczy wzmocniona

której celem była popularyzacja adopcji star-

e-mail: dzielnica11@um.krakow.pl

formacją mażoretek, młode wokalistki z Osie-

szych psów.

..........................

dlowego Klubu Kultury Wola Duchacka-Wschód

Był też oczywiście Mini Maraton, pokazy

Sekretariat Rady i Zarządu
Dzielnicy XI czynny:

i grupy tańca artystycznego z Kurdwanowa.

Poniedziałek w godz. 9.00 – 16.00

wesołe miasteczko, punkty rekreacyjne, liczne

KD

Wtorek – piątek w godz. 11.00 – 15.00

stoiska oraz punkt krwiodawstwa. Prowadzona

Zdjęcia Adam Zabdyr

Równolegle z występami na scenie działało

edukacyjne i sportowe oraz konkursy z nagrodami i pokaz sztucznych ogni.

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

KURIER DZIELNICY XI
www.dzielnica11.krakow.pl
30 – 611 Kraków, ul. Wysłouchów 34
tel. 12 654 5774, 12 359 3191,
tel./fax 12 654 89 33
Redakcja:
Krzysztof Duliński, kom. 502 659 625,
e-mail: k.dulinski@poczta.onet.pl
Skład, łamanie i druk: Digital Art Studio
www.digitalartstudio.pl
Nakład: 6.000 egz. bezpłatnych

Puchar Przewodniczącego
W październiku rozegrane zostaną turnieje siatkówki, koszykówki i piłki nożnej
o Puchar Przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy XI.
Rywalizacja odbędzie się na boisku „Orlik” przy ul. Bujaka w następujących terminach:

Redakcja zastrzega sobie wszystkie przysłu-

4.10. (piątek), godz. 17.00 - siatkówka, kategorie do lat 16 i powyżej 16 lat

gujące jej prawa, w tym do skracania, adiusta-

5.10. (sobota), godz. 11.00 - koszykówka, kategorie do lat 16 i powyżej 16 lat

cji tekstów, zmiany tytułów oraz innych

6.10 (niedziela), godz. 9.00 - piłka nożna, kategorie do lat 10, 10-13 lat i 13-16 lat

poprawek w nadsyłanych artykułach. Nie

Szczegółowe informacje i zapisy

zamówionych tekstów nie odsyłamy.

u animatora sportu na „Orliku” w godz. 16.00-20.00. Termin zgłoszeń upływa 30 września.
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Drzewa na Piaskach

Jeden z Czytelników w liście do redakcji zwrócił uwagę na zmniejszają-

Radni pozytywnie zaopiniowali propozycję Wydziału Skarbu Miasta Urzę-

cą się liczbę drzew na terenie Piasków Wielkich i zaproponował następują-

du Miasta Krakowa sprzedaży działki przy ul. Klonowica celem poprawy

ce rozwiązanie.

warunków zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości.
Pozytywną opinię zyskał też pomysł zawarcia kolejnej umowy najmu

„Sercem Piasków Wielkich i jednocześnie swego rodzaju ich wizytów-

części dachu przez Szkołę Podstawową nr 55 przy ul. Dobczyckiej z prze-

ką, jest miejsce krzyżowania się trzech linii autobusowych w okolicy kiosku

znaczeniem pod stację bazową telefonii komórkowej. Decyzja radnych

i „dzwonów” do segregacji odpadów, nieopodal Przedszkola Samorządo-

wynika z faktu, że wyniki pomiarów promieniowania, dokonane przez jed-

wego nr 33 i kościoła. Myślę, że warto zainwestować w nasadzenie drzew na

nostkę państwową, są dużo niższe niż dopuszczają normy. Nie przesądza

trawnikach wokół kiosku. Jest to teren gminny, dlatego nie istnieje problem

to o szkodliwości, lub nie, promieniowania, lecz wskazuje, że urządzenia

związany z pozyskiwaniem zgody właścicieli.

działają w granicach prawa.
Lista rankingowa

Ludzie chętnie przychodzą tam z psami na spacer, a oczekujący na autobus na pewno z chęcią usiedliby na ławce w cieniu drzew.

Rada Dzielnicy XI ustaliła listę rankingową zadania powierzonego w za-

Konieczność posadzenia drzew wykazały także minione upalne miesią-

kresie „budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem w roku

ce. Ławki stojące w słońcu (czyli wszystkie) były tak nagrzane, że nie można

2014”. Znalazły się na niej następujące zadania:

było na nich usiąść. Stalowa wiata również nie dawała upragnionego cienia

Ulice:

i chłodu.

- budowa chodnika łączącego ul. Podedworze z ul. Bochenka

Myślę, że zbliżający się czas jesieni będzie idealnym momentem na

- „udrożnienie” ul. Sadka (na krótkim odcinku w kierunku ul. Podlesie)

wykonanie tego przedsięwzięcia. Odbywający się rokrocznie we wrześniu

- ul. Turniejowa

„Dzień Ziemi” jest dobrym pretekstem do działań ekologicznych. Warto

Oświetlenie:

pomyśleć o wciągnięciu w akcję dzieci z pobliskiego przedszkola. Takie ob-

- ul. Zyndrama z Maszkowic

cowanie z naturą jest świetną okazją do poznania przyrody i nauczenia się

- ul. Łamana

dbania o nią”.

To już niemal 30 lat

Jak udało się uzyskać pozwolenie na budowę świątyni? W tamtych
czasach władze niechętnie zgadzały się na takie inwestycje.
Po zmianach ustrojowych w Polce, spowodowanych wydarzeniami

Rozpoczynamy cykl publikacji poświęconych parafiom z terenu Dziel-

roku 1980, próbowano uregulować nabrzmiały w naszej ojczyźnie od

nicy XI. Toczące się w nich życie, nie tylko religijne, ale i kulturalne, prowa-

wielu lat problem budowy nowych kościołów. Pomimo stanu wojennego,

dzone działania charytatywne i edukacyjne, zasługują na przedstawienie

udało się doprowadzić w 1982 roku do spotkania przedstawicieli władz

ogółowi mieszkańców.

miasta Krakowa i kurii metropolitalnej, na którym omawiano plany dot.

Na początek - Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Kurdwanowie,
której proboszczem od wielu lat jest ks. Jan Mrowca.

budownictwa sakralnego.
Do planu rozbudowy naszego osiedla wpisano wówczas powstanie
budynków sakralnych. Dało to możliwość szukania miejsca pod budowę

Księże Proboszczu, w przyszłym roku minie 30 lat Księdza obec-

świątyni. Gdy je wybrano, powstał projekt, zaczęliśmy starania o pozwole-

ności na os. Kurdwanów Jak przed laty wyglądał Kurdwanów, gdzie

nie na budowę. Otrzymaliśmy je w październiku 1986 roku, w listopadzie

modlili się jego mieszkańcy?

rozpoczęła się budowa domu parafialnego. Wybór takiej kolejności wiązał

Ks. Kardynał Franciszek Macharski dekretem z dnia 26 czerwca 1984
roku polecił mi stworzyć ośrodek duszpasterski na osiedlu Kurdwanów
i rozpocząć przygotowania do budowy kościoła na tym osiedlu. Dwa dni
później przeniosłem się z Parafii Św. Szczepana do wynajętego mieszkania

się z faktem, że wówczas największym problemem było miejsce do prowadzenia katechizacji.
Od maja 1985 r., do grudnia 1987 r., msze św. były odprawiane w prowizorycznej kaplicy. Początkowo był to w zasadzie ołtarz polowy.

przy ul. Halszki.
Osiedle administracyjnie należało do Parafii Wróblowice, natomiast
opiekę duszpasterską nad przybywającymi z różnych stron Polski mieszkańcami sprawował od 1983 roku ksiądz proboszcz Parafii Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Łagiewnikach.
Osiedle było w stadium rozbudowy. Zamieszkałe były tylko bloki przy
ul. Witosa, trzy bloki przy ul. Halszki i sześć bloków przy ul. Wysłouchów.
Łącznie parafia liczyła ok. 3 tys. mieszkańców. Brakowało szkoły, przedszkola, sklepów (był jedynie niewielki kiosk spożywczy zbudowany z pustaków). Do tego dużo błota, nieustanne prace budowlane.

c.d. na str. 4
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Trzeba też wspomnieć o bardzo dużej rotacji mieszkańców. Są mieszkania, w których lokatorzy zmienili się już nawet sześć, siedem razy. Dotyczy to zwłaszcza bloków-wieżowców.
Jakie jest więc życie parafialne na współczesnym Kurdwanowie?
Sakrament Chrztu Św. - ilościowo – wydaje się, że jest „w normie”.
Katechizacja dzieci i Pierwsza Komunia Św. – 98 %.
Katechizacja w gimnazjum i Bierzmowanie – 80 %.
Sakrament Małżeństwa – przerażająco mało, sprawa alarmująca.
Z roku na rok więcej pogrzebów.
Czytelnictwo prasy – śladowe.
Pojawiają się inicjatywy modlitewne, np. rodziców młodzieży przed
Bierzmowaniem.
Zdarzają się nawrócenia ludzi w średnim wieku, 25 – 35 lat.

Kiedy oficjalnie erygowano parafię?

Ofiarność – dzięki pewnej grupie ludzi i Bożej Opatrzności – wystarcza

Jego Eminencja Ks. Kard. Franciszek Macharski dekret o erygowaniu Para-

nam środków na funkcjonowanie parafii.

fii Podwyższenia Krzyża Świętego w Krakowie Kurdwanowie wydał 20 stycz-

Caritas parafialny wspiera ponad 100 rodzin borykających się z trudno-

nia 1990 roku. Dokument nabrał mocy urzędowej 2 lutego 1990 roku.

ściami materialnymi. Niestety takich rodzin przybywa. Trudno w to może

Czy podczas wznoszenia kościoła były wydarzenia szczególne,
które Ksiądz Proboszcz wspomina z nostalgią, albo może ze zdziwieniem, zastanawiając „jak nam się udało tego dokonać?”
Owszem, było ich wiele. Oto niektóre:

uwierzyć, ale faktem jest, że niektóre dzieci przychodzą do szkoły głodne.
A plany na najbliższy czas? Jakie ważne wydarzenia, może remonty czekają parafię?
Sądzę, że bardzo ważne

Zaskoczenie nr 1: wielkie zaangażowanie mieszkańców w tworzenie

jest jak najlepsze wykorzy-

wspólnoty i budowę świątyni;

stanie dla ożywienia chrze-

Zaskoczenie nr 2: fachowcy niezbędni na budowie zgłaszali się sami, nie

ścijaństwa wśród młodych,

musiałem ich szukać;

czasu przygotowywania się

Zaskoczenie nr 3: podczas budowy nie zdarzył się choćby najdrobniejszy

do Światowych Dni Mło-

wypadek, nawet palca nikt nie złamał, a sytuacje były nieraz dramatyczne.

dzieży w Krakowie. Może

Wystarczy przypomnieć chwile, gdy wichura przewróciła wszystkie stem-

jakaś wielka ewangelizacja,

ple stojące na posadzce pod kościół, a na wysokości około 5 m. pracowało

może

6 osób;

sumień, wstrząs płycizną

Zaskoczenie nr 4: w zadziwiający sposób znajdowały się pieniądze…

i nudą…

jakieś

poruszenie

30 lat obecności Księdza Proboszcza na os. Kurdwanów obfitowa-

Zbliża się czas malowa-

ło zapewne w wiele ważnych, znaczących wydarzeń. Które są szcze-

nia wnętrza kościoła, może

gólnie ważne dla parafii?

w 2014 roku, uda się to zre-

Było ich wiele. Wymienię dwa, chyba najważniejsze: konsekracja ko-

alizować.

ścioła dokonana przez J. Em. Ks. Kard. Franciszka Macharskiego 23 maja

Od kilku lat pojawia się myśl budowy kościoła i stworzenie nowej

2004 roku oraz przejazd Ojca Świętego, bł. Jana Pawła II, w drodze do Ła-

parafii, która obejmowałaby ulice położone na zachód od ul. Halszki.

giewnik, w pobliżu naszej świątyni, 17 sierpnia 2002 roku.

To wciąż tylko pomysł czy są prowadzone konkretne działania w tym

A czy są takie, szczególnie ważne dla Księdza Proboszcza?

kierunku?

Każdy z dni w czasie tych 29 lat był dla mnie bardzo ważny, bo dawał

Są prowadzone działania - mamy teren pod budowę, jego cenę spła-

możliwość ułożenia choćby jednej „cegiełki” w odpowiedzialnym dziele

cać trzeba będzie jeszcze przez kilka lat, powstaje projekt kościoła wraz

jakie mi powierzono. Każda z nich przeszła przez moje ręce i za to jestem

z zapleczem.

bardzo wdzięczny Panu Bogu.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Krzysztof Duliński

Minęło 30 lat, przybyło bloków i mieszkańców. Co jeszcze zmieniło się przez te lata w parafii, w samych parafianach?
Dzieci urosły, stały się młodzieżą, większość z nich opuściło Kurdwa-

Liczba mieszkańców (tzw. „wiernych”) - ok. 15.000, na msze św. w nie-

nów. Bardzo wielu dorosłych stało się emerytami. Gnębią ich choroby.

dziele uczęszcza ok. 5.200,

Niektórzy nie są związani z tutejszym kościołem, a wcześniej byli.

Liczba kapłanów: pięciu

W pobliżu parafii powstały wspaniałe świątynie - Sanktuarium Bożego

Wspólnoty działające na terenie parafii: ministranci, lektorzy młodzi

Miłosierdzia, Sanktuarium bł. Jana Pawła II, które „przyciągają” mieszkań-

i dorośli, schola dzieci, oaza, oaza rodzin, neokatechumenat, żywy

ców naszego osiedla.
Niestety są też i tacy, którzy nie uczęszczają na msze św., zwłaszcza młodzi
i osoby w średnim wieku, choć wcześniej uczestniczyli w nabożeństwach.

różaniec, Hospicjum Domowe, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich,
Caritas Parafialny, Rada Parafialna.
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tem przewodnim było „Życie, zwyczaje i tradycje Wikingów”. Uczestnicy

Wakacyjne wspomnienia

wyjazdu mogli je poznać m.in. podczas całodziennej wycieczki do „Osady

zainteresowaniem. Najwyraźniej dzieci i młodzież wolą spędzać czas przed

Wikingów” w Wolinie. Były też wycieczki do Niechorza i Kołobrzegu, rejs

telewizorem bądź komputerem zamiast ruszać się na świeżym powietrzu.

statkiem po Bałtyku.

Podczas szczególnie upalnych dni trenerzy skrupulatnie pilnowali, by

Natomiast obóz w Gardiejach miał charakter sportowy. Oprócz tre-

nikt się nie przemęczył, by każdy solidnie się napił nim ponownie ruszył

ningów judo, na jego uczestników czekało wiele zespołowych gier spor-

do zajęć.

towych, gry terenowe, a także konkursy sprawnościowe. Obozowicze
Krzysztof Duliński

odwiedzili miasteczko kowbojskie „Kansas City” w Grudziądzu, Park Dinozaurów oraz Krainę Bajek.

Zajęcia na basenie
Blisko tysiąc młodych mieszkańców Dzielnicy XI skorzystało z dofinan-

W sierpniu tancerki zespołu baletowego Releve uczestniczyły w Let-

sowania do zajęć na kurdwanowskim basenie. Upalna pogoda sprawiła,

nich Warsztatach Tanecznych w Murzasichlu. Doskonaliły technikę, od-

że zainteresowanie ochłodą w wodzie było bardzo wielkie. Dostępne

bywały się zajęcia z pantonimy, pracowały nad etiudami. Piękna pogoda

środki finansowe wyczerpały się już 22 lipca. Kierownictwo basenu wyszło

sprzyjała spacerom i plenerowym sesjom zdjęciowym, nie zabrakło oczy-

z inicjatywą, by ułatwić korzystanie z basenu i obniżyło na kilka tygodni

wiście wycieczki do Zakopanego oraz do Doliny Strążyskiej.
Bożena Partyła

ceny biletów.
Tanecznym krokiem

W wakacje członkowie Międzyszkolnego Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Krakowiak” nie tylko odpoczywali, ale również uczestniczyli
w różnych wydarzenia kulturalnych. Na początku lipca Zespół wziął udział
w Międzynarodowym Przeglądzie „Folklor Świata” odbywającym się
w Zduńskiej Woli. Podczas imprezy prowadzone były warsztaty rękodzieła oraz odbyło się spotkanie z władzami miasta.
Dwie pary z „Krakowiaka”, pracujące na co dzień pod kierunkiem Anny
Gryszun, uczestniczyły w Międzynarodowym i Ogólnopolskim Turnieju
Tańców Polskich „O Podlaską Szyszkę – Siemiatycze 2013”. Jerzy Seweryn
i Aleksandra Gruszka zajęli II miejsce, a Mateusz Pryk i Zuzanna Ciaćma
uplasowali się miejsce niżej.
Członkowie zespołu skorzystali również z warsztatów tańców polskich,
Przy okazji warto wspomnieć, że od 24 lutego do 28 lipca br. prowa-

który odbyły się w lipcu w krakowskim Dworku Białoprądnickim. Zajęcia

dzone były zajęcia rekreacyjne dla seniorów finansowane ze środków

były przeznaczone dla instruktorów, choreografów i tancerzy pracujących

Rady Dzielnicy XI. Korzystało z nich bardzo wiele osób, chwaląc sobie

w zespołach folklorystycznych.

możliwość spokojnego pływania w niedzielne przedpołudnie.

Ledwie wakacje się skończyły, a „Krakowiak” już zaczął pracować. Naj-

Osoby z innych części miasta, słysząc o dofinansowaniu zajęć przez

pierw Zespół uczestniczył w II edycji Festiwalu Dziecięcych Marzeń. Do zadań

Radę Dzielnicy XI, bardzo chwalą ten pomysł i często z nutką zazdrości

członków „Krakowiaka” należało przygotowanie nie tylko programu arty-

mówią, że w ich dzielnicach nie ma takich akcji.

stycznego, ale również szeregu zajęć warsztatowych. Później Zespół wystąpił
Anna Mitka

Artystycznie, sportowo, tanecznie

jako Gwiazda Wieczoru na III Festiwalu Zespołów Regionalnych Beskidu Wyspowego „Beskidzka Podkówecka”, będącym podsumowaniem wielu wyda-

Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego przy ul. Beskidzkiej

rzeń odbywających się od czerwca do września w górskich miejscowościach.

przygotował ofertę zajęć stacjonarnych (dla wszystkich chętnych) oraz

Małgorzata Pałka

obozy wyjazdowe (dla uczestników zajęć odbywających się w trakcie roku
szkolnego).
Podczas wypoczynku stacjonarnego w ramach Akcji „Lato w mieście”
korzystano z oferty krakowskich placówek kulturalnych i zaplecza MDK.
Dzieci wzięły udział w zajęciach na basenie w Solnym Mieście Wieliczka,
zorganizowane zostały wyjścia do kina Cinema City na premiery filmowe
oraz wyjazdy do Parku Jordana, gdzie dominowały gry i zabawy sportowe. Były także zajęcie edukacyjne, warsztaty i gry terenowe organizowane
przez krakowskie muzea, min. Muzeum Etnograficzne, Muzeum Archeologiczne czy Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce. Wszystkim poczynaniom towarzyszyła wspaniała pogoda i dobre humory uczestników zajęć.
Obóz w Mrzeżynie miał charakter warsztatowy - uczestniczyło w nim
47 dzieci w wieku od 7 do 15 lat. Dzieci podzielone były na 3 grupy : „grupę
angielską”, „grupę taneczną” oraz „grupę rekreacyjną”. W tym roku tema-
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Wizyta w gospodarstwie agroturystycznym

Druga grupa uczestniczyła
w zajęciach tanecznych.
Z chęcią zaprezentowała
zdobyte umiejętności oraz
zatańczyła disco poloneza.

rat zajęcia
iciela „Kuriera” trwały aku
Podczas wizyty przedstaw
towywane
estnicy ozdabiali przygo
plastyczne, których ucz
tywy kwiatoZ zapałem malowali mo
przez siebie pamiętniki.
o smokami
iązane z wojownikami alb
we (dziewczęta) lub zw
(chłopcy).

Początek był tradycyjny
podział na pary, a potem…
istne dyskotekowe
szaleństwo, pokaz pomysłowości, by po chwili znów
powrócić do statecznego poloneza.

Nr 6, Wrzesień 2013

KURIER DZIELNICY XI

7

WSPOMNIENIA
Zajęcia
na stadionie
ter
W dniu, w którym repor
dion
„Kuriera” odwiedził sta
zajęcia
„Orła” odbywały się
zestzwiązane z piłką nożną. Uc
dwie
niczyły w nich również
dziewczynki!

Lato z MDK
Młodzieżowy Dom Kultury im. K. I. Gałczyńskiego przy ul. Beskidzkiej przygotował ofertę zajęć stacjonarnych (dla wszystkich chętnych) oraz obozy wyjazdowe (dla uczestników zajęć
odbywających się w trakcie roku szkolnego).

o”

rw „na such

e Wikingów

zi
Wizyta w osad

ania, najpie
Lekcja pływ

Czyż nie pięknie prezentujemy się na tle jeziora…

Wypoczynek w szkole

W Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 przy ul. Czarnogórskiej bardzo
szybko skompletowano grupy chętnych do uczestnictwa w wakacyjnych zajęciach.

W pierwszych dniac

h wakacji zorganizo
wano
Święto Latawca

iu hula hop.
Mała mistrzyni w kręcen
i!!!
Ona może tak godzinam

Po wizycie w krakowskim ośrodku TVP dzieci
przekazywały swoje wrażenia tworząc prace plastyczne

Zdjęcia Małgorzata Czub, Krzysztof Duliński, Paweł Maślej oraz z archiwum Klubu „Piaskownica”
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Poezja, muzyka, teatr...

Od wiosny br. mamy na terenie Dzielnicy XI kulturalny salon międzynarodowy. W ramach Podziemnego Salonu Artystyczno-Literacko-Muzycznego
(PSALM), którego spotkania odbywają się w gościnnych pomieszczeniach
parafii Matki Bożej Różańcowej na os. Piaski Nowe, gościli już poetka z Kanady, poeci z Ukrainy i ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.
Poetka z Kanady
Spotkanie z poetką Bożenę Pawłowską-Kilanowski z Kanady było niezwykłym doświadczeniem, gdyż po raz pierwszy gościliśmy twórczynię
zza oceanu. Poetka czytała swoje krótkie, proste wiersze o tematyce religijnej, patriotycznej, przyrodniczej i „codziennej”; niezwykle uczuciowe,
kobiece, liryczne, które bardzo się podobały publiczności. Rolę „przerywników” pełniła etniczna muzyka kanadyjskich Indian odtwarzana z przywiezionych przez autorkę płyt cd.
W drugiej części spotkania poetka opowiadała o tym, jak na kilka dni
przed stanem wojennym, jeszcze w okresie „karnawału Solidarności”,
wyjechała z dwójką małych dzieci do Kanady turystycznie. W momencie
wprowadzenia stanu wojennego (13 grudnia 1981 r.) nie miała możliwości
powrotu do kraju – została za oceanem na stałe.
Na zakończenie spotkania poetka rozdała publiczności piękne foldery
wydrukowane po polsku w Kanadzie, mówiące o znaczeniu różańca i zachęcające do odmawiania tej bardzo skutecznej modlitwy. Autorka opowiadała, jak sama przekonała się o sile różańca, gdy ponad 30 lat temu
została bez pieniędzy, bez znajomości języka i bez pracy na obcej ziemi
z dwójką małych dzieci.
Gość z Ukrainy
Podczas spotkania z poetą i tłumaczem ze Lwowa – Aleksandrem Gordonem, autor czytał swoje napisane po polsku wiersze o Lwowie, miłości
i sztuce lwowskich kościołów. Nadto poeta zaprezentował trzy specjalnie
napisane na nasze spotkanie wiersze o tematyce religijnej.
Gość w niezwykły sposób opowiadał o realiach ukraińskiej wiary i rozdwojeniu państwa na część rosyjską (etnicznych Rosjan na wschodzie i rodowitych Ukraińców na zachodzie). Podział ten jest skutkiem „wielkiego
głodu” (hołodomoru) sztucznie wywołanego przez okupujących te ziemie
Sowietów. Zmarło wówczas ok. 6-10 milinów rdzennych Ukraińców, na

Publiczność PSALM-u wsłuchana w poezję. W głębi siedzą (od lewej): ks. prof. Janusz
Artur Ihnatowicz (Uniwersytet w Houston) i dr Marek Mariusz Tytko (UJ)

literackich, zasłużony emerytowany profesor Uniwersytetu w Houston,
doktor honoris causa tej bazyliańskiej uczelni (d.h.c. otrzymał niedawno –
18 maja br., czego mu szczerze gratulowaliśmy, a co publiczność PSALM-u
nagrodziła gromkimi owacjami).
Przez około półtorej godziny autor czytał swoje wiersze wybrane z 9
tomików. Do niemal każdego utworu dodawał krótki komentarz, przez co
ubogacał swoją prezentację. Zgromadzeni usłyszeli m.in. słynne Tryptyk
rzymski, Tryptyk historii, Bal na Antywawelu, Wigilia w Cochrane, Aviarium.
Czyli o sobie samym do potomności oraz epigramaty (np. Epigramat o nadziei). Publiczność „psalmiczna”, która widziała już kilkudziesięciu twórców, słuchała autora z USA w wielkim skupieniu. Wiele refleksji wywołał
utwór pt.: „Modlitwa wieczorna”:
daj mi gwiazdkę, co błyska u twego ramienia
albo nie: ciemnością mię uderz i mrokiem ocieniaj
i tak w łupinie blasku ukrytego ponieś mię
od cienia do cienia
aż się w dłoni twej w kroplę światła przemienię
Powyższy utwór maryjny zabrzmiał dwukrotnie tego dnia. Pierwszy raz
poeta odczytał go po komunii na Mszy Świętej, którą dostojny gość koncelebrował (wraz z ks. Irenuszem Okarmusem, „naszym” poetą, ks. Stefanem
Radziszewskim, podwójnym doktorem, polonistą i teologiem z Kielc oraz
ks. Grzegorzem Kotalą z Rzymu), a drugi raz właśnie w PSALM-ie.
Druga część spotkania, zgodnie ze zwyczajem, była wywiadem, w któ-

miejsce których Sowieci sprowadzili Rosjan. Także w kolejnych latach XX
w. Ukraińcy utracili wielu artystów, poetów, którzy zostali zamordowani
przez Sowietów albo wywiezieni do łagrów.
Aleksander Gordon wyjaśniał także, jak tłumaczy wiersze z języka polskiego na ukraiński i rosyjski, jak tworzy i jacy są jego mistrzowie poetyccy. Przyznał, że szczególnie ceni m.in. intelektualne poezje (bez rymów)
Zbigniewa Herberta i Wisławy Szymborskiej.
Wśród zgromadzonej publiczności był dziewięćdziesięciokilkuletni,
młody duchem, rześki lwowianin, który dopowiadał interesujące rzeczy
do opisywanych przez poetę przedwojennych realiów Lwowa.
Można rzec, że spotkanie miało wymiar nie tylko międzynarodowy
i międzykulturowy, ale i ekumeniczny, bo Aleksander Gordon jest grekokatolikiem.
Amerykański ksiądz-poeta
W czerwcu na nasze zaproszenie przybył z USA ks. prof. Janusz Artur
Ihnatowicz, nestor polskich poetów emigracyjnych, tłumaczy i krytyków

Stoją od lewej: ks. dr Stefan Radziszewski, ks. prof. Janusz Artur Ihnatowicz,
dr Marek Mariusz Tytko
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rym Janusz Artur Ihnatowicz (ur. w 1929 r.

wicza, „Moralności Pani Dulskiej” Zapolskiej, „Dnia gniewu” Brandstättera,

w Wilnie) opowiadał o sobie, o dramatycz-

„Wieczoru kawalerskiego” Bałuckiego, czy „Przed sklepem jubilera” ks. Karo-

nych momentach w swoim życiu. Podczas

la Wojtyły. Ponadto grupa teatralna wystawiła znakomity musical „Chodźcie

okupacji mieszkał z matką w Częstochowie,

tutaj wszyscy” M. Castellacciego, P. Castellacciego i P. Palumbo i regularnie

gdzie uczestniczył w tajnych kompletach.

przygotowuje tzw. „jasełka”. Obecny rok przyniósł premiery spektakli „Oskar

Po II wojnie światowej na wezwanie swego

i Pani Róża” É.-E.Schmitta i „Wesołe kumoszki z Windsoru” Szekspira.

ojca - żołnierza Armii Andersa, pozostające-

Spektakle są przygotowywane na bardzo wysokim poziomie, w profe-

go w Anglii, uciekł wraz z matką ze Szczecina

sjonalny sposób, choć jest to grupa teatru amatorskiego (ochotniczego).

do Berlina, skąd nielegalnie przedostał się

Aktorami są absolwenci lub studenci krakowskich uczelni oraz uczniowie

do brytyjskiej strefy okupacyjnej i przez Ho-

szkół średnich. Spektakle także reżyserują studenci. Funkcjonuje obsłu-

landię do Anglii. Tam zdał polską i angielską
maturę, następnie studiował filozofię w Dublinie, a potem wyjechał do Kanady, skąd
w 1958 r. wrócił do Polski. Tu ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach.

Autograf złożony na książce pt.:
„Poezje zebrane” przez ks. prof.
Janusza Artura Ihnatowicza
podczas spotkania
23 czerwca 2013 r.

ga techniczna (inspicjenci obsługujący od jakiegoś czasu w pełni profesjonalny sprzęt oświetleniowy i nagłaśniający). Teatr posiada swoich
suflerów, charakteryzatorów i twórców kostiumów. Bywa, że kostiumy są
wypożyczane z jednego z teatrów krakowskich lub z klasztoru O.O. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Jeszcze jako kleryk tłumaczył konspiracyjnie dokumenty słynnego ks.

Wszyscy twórcy teatru mieszkają na terenie parafii, wszystko w całości

biskupa Czesława Kaczmarka odkłamujące swingowane zarzuty kierowane

robione jest siłami artystycznymi mieszkańców Dzielnicy XI m. Krakowa.

wobec niego i jego współpracowników przez władze komunistyczne w latach

Wstęp na wszystkie spektakle jest zawsze wolny i zwykle grane są one

50. Z tego powodu komunistyczne służby przez dwa lata odmawiały ks. Ih-

przy pełnej widowni, która hucznie bije brawo nagradzając twórców.

natowiczowi wydania paszportu na wyjazd na studia do Rzymu. Ostatecznie

Muzyka

otrzymał go, gdy oświadczył, że jeśli nie wyjedzie, to może sprawiać władzom

Warto też wspomnieć o niezwykłych wydarzeniach muzycznych w parafii

kłopoty. Ks. Janusz znalazł się jednak nie w Rzymie, ale w Kanadzie, gdzie w Ot-

M.B. Różańcowej w ostatnich miesiącach, o których dotąd nie pisaliśmy. W stycz-

tawie ukończył licencjat typu rzymskiego (wyższy stopień niż magisterium)

niu trzy chóry – z Bieżanowa Nowego „Familia”, z Prokocimia oraz „Kanon” z Pia-

z teologii. W 1969 r. wyjechał do USA, gdzie został profesorem bazyliańskiego

sków Nowych – śpiewały kolędy i pastorałki (staropolskie i późniejsze).

Uniwersytetu św. Tomasza z Akwinu w Houston i gdzie do dziś mieszka.

Koncerty znakomitej oazowej scholi są znane parafianom z niedziel-

Ksiądz profesor żywo i barwnie opowiadał o poezji, perypetiach z cenzu-

nej mszy św. o godzinie 10.00. Specjalnego odnotowania wymaga kwiet-

rą w PRL, która permanentnie skreślała jego nazwisko jako członka londyń-

niowy występ podczas nawiedzenia parafii przez obraz „Jezu ufam Tobie”

skiej grupy poetyckiej „Kontynenty” (nota bene – której nigdy nie było...).

oraz relikwie bł. Jana Pawła II i św. siostry Faustyny Kowalskiej. Relikwie

Wieczór zakończył się Apelem Jasnogórskim i błogosławieństwem

przywitał wizytujący parafię ks. bp Grzegorz Ryś, a wniosły je do kościoła

udzielonym wzruszonej publiczności „psalmicznej” przez ks. profesora,

dwie nowe siostry baptystynki (Murzynki z Madagaskaru, które od pew-

któremu towarzyszył ks. dr Stefan Radziszewski z Kielc, polonista i teolog,

nego czasu mieszkają na terenie parafii i opiekują się dziećmi z rodzin-

autor antologii „Poezja w sutannie”.

nego domu dziecka przy ul. Bochenka). Podczas mszy św. o godz. 22.00

Jesienne spotkania

i całonocnej adoracji parafialna schola i chór „Kanon” pokazały swoją mu-

Zapraszam 22 września o godz. 19.00 na spotkanie z ks. prof. Stani-

zyczną, koncertową klasę.

sławem Kobielusem, pallotynem, historykiem sztuki, poetą z Warszawy,

W czerwcu wystąpił przed pełnym miłośników sztuki kościołem le-

a w niedzielę 29 września o godz. 19.00 na koncert poezji śpiewanej w wy-

gendarny śpiewak z Łodzi – Zygmunt Romanowski. Człowiek o imieniu

konaniu zespołu „Arete” z Poznania, który ma swoim koncie kilka płyt po-

i nazwisku wziętym z książki telefonicznej, nieznający swoich rodziców,

etycko-muzycznych. Wahającym się czy warto przyjść, polecam posłuchać

niepełnosprawny (z jedną nogą całkowicie bezwładną, którą na oczach

utworów zespołu na portalu YouTube, wystarczy wpisać „Arete”.

zgromadzonych wiernych zarzucał sobie swobodnie za głowę, wywijał

Na 13 października planowany jest autorski koncert Jana Malika, który

nią na wszystkie strony, wbrew anatomii, jak kawałek luźnego sznurka),

zaprezentuje utwory maryjne.

obdarzony niezwykłym głosem (cztery oktawy, od głosów męskich - basu,

Teatr

przez baryton po tenor, aż po głosy żeńskie – alt, kontralt i sopran kolara-

Diakonia Teatralna Oazy Nowego Życia „Cedron” przy Parafii pw. Matki
Bożej Różańcowej obchodzi w 2013 roku 10-lecie swego istnienia. To cen-

turowy, co zademonstrował, śpiewając na żywo z gitarą).
Zapowiedział przy tym, iż potrafi swobodnie chodzić 10 centymetrów

na działalność artystyczna i kulturalna.

nad ziemią i udowodnił to zdziwionej publiczności. Muzyk ów śpiewa dla

Młodzi ludzie z Ruchu „Światło-Życie” w zakresie sztuki teatralnej byli nie-

Boga, ma błogosławieństwo Papieża.

zwykle aktywni w latach 2003-2013. Jubileusz ich działalności twórczej
przeszedł nieco niezauważony.

Po występie Zygmunt Romanowski rozprowadzał swoje dwie płyty – jedną z muzyką (krążek pt. „Ku Bogu”) a drugą z filmem pt. „Ku Bogu i człowie-

Grupa ok. 20 osób - zorganizowana przez ks. Roberta Chrząszcza (od kil-

kowi”. To dwie „cegiełki miłosierdzia pobłogosławione przez papieża”. Z pie-

ku lat przebywającego na misji w Brazylii), a obecnie prowadzona przez ks.

niędzy za sprzedane płyty Zygmunta Romanowskiego zbudowano już wiele

Mirosława Cichonia - przygotowuje i wystawia regularnie każdego roku trzy

studni w Sudanie, zrealizowano liczne dzieła charytatywne na Ukrainie.

premiery sztuk teatralnych. Z dotychczasowych dokonań nie można po-

Marek Mariusz Tytko

minąć: „Poskromienia złośnicy” Szekspira, fragmentów „Dziadów” Mickie-

Zdjęcia Andrzej Szełęga („Czysta Kultura”)
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Nabożeństwo przy kapliczce
W ostatnią niedzielę sierpnia przy kapliczce Matki Boskiej Częstochowskiej przy ul. Malborska 124 została odprawiona uroczysta msza św.
w intencji wszystkich parafian. Nabożeństwo celebrował i homilię wygłosił o. Piotr Bulczak, wikariusz parafii Zmartwychwstania Pańskiego.
W homilii o. Piotr przypomniał o bezwarunkowej opiece Matki Boskiej
Częstochowskiej nad naszą ojczyzną, parafią i nad każdym z nas. Zaznaczył,
że Boża Rodzicielka nie stawia żadnych warunków wstępnych, swoją matczyną troską otacza każdego, kto chce się jej oddać w opiekę.
O. Piotr nawiązał też do historii tego szczególnego miejsca, które od stuleci
jest związane z Wolą Duchacką. Tu proszono Matkę Bożą o różnorakie łaski zdrowie, nawrócenie, tu dziękowano za szczęśliwy powrót z wojny do domu
i rozwiązanie przeróżnych problemów.
Tekst i zdjęcie Adam Zabdyr
Przewodniczący Komisji Zieleni i Ochrony Środowiska

Wakacyjny turniej
Strażnicy Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej Miasta Krakowa, wspólnie z pracownikami
Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy” oraz z Towarzystwem Przyjaciół
Dzieci, przeprowadzili „Wakacyjny turniej tenisa
stołowego” dla dzieci i młodzieży.
Sędzią głównym zawodów był Adam Łach,
kierownik Domu Kultury SM „Kurdwanów Nowy”.
Oto rezultaty rywalizacji:
Dziewczęta
1. Aleksandra Lampa
2. Apolonia Kułakowska
3. Nikola Broda
Chłopcy, kategoria 8–12 lat
1. Mateusz Ferenc
2. Jacek Rutkowski
3. Maksymilian Kułakowski
Chłopcy, kategoria 13–16 lat
1. Konrad Kubala
2. Paweł Krawczyk
3. Krzysztof Serafin

Seniorze!

Czujesz się samotnie? Chcesz zrobić coś
dla siebie?
Przyjdź do Podgórskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, gdzie możesz spędzić
miło czas i skorzystać z ciekawych zajęć kulturalnych w ramach programu „Klub Seniora
czyli edukacja kulturalna z biblioteką”.
Wszystkie zajęcia są bezpłatne!
Bliższe informacje w Filii PBP nr 9
przy ul. Halszki 1, tel. 797 024 009 lub na
www.biblioteka.podgorska.krakow.pl
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LEGENDA
O KIJAKACH
Piaszczanskich

w ramach Podgórskiej Jesieni Kulturalnej

21 wrzesnia
od 15.00 do zmroku
ŁĄKA PRZED SZKOŁĄ NR 27.
UL. PODEDWORZE 16
TAJEMNICZE HISTORIE KIJAKÓW PIASZCZAŃSKICH
spotkanie z autorem powieści i zwariowanych historii Mariuszem Wollnym
/ pokaz ciekawostek archeologicznych / domy duchy - warsztaty form
przestrzennych / opowieści o Kijakach Piaszczańskich

KIERMASZ TALENTÓW SĄSIEDZKICH
warsztaty dziergania na szydełku prezentacja wyrobów rękodzieła /
warsztaty „zielnik piaszczański” / ciekawe kolekcje mieszkańców

KONKURSY, GRY I ZABAWY RODZINNE
pokaz i warsztaty capoeira / rodzinne zabawy sportowe / konkursy dla
małych i dużych

TRZY MAGICZNE SŁOWA
„Kodeks honorowy Kijaków” / warsztaty plastyczne / spotkanie z baśnią

ZAPRASZAMY NA WSPÓLNE BIESIADOWANIE
przy kiełbasie piaszczańskiej i innych smakołykach / Oprawę muzyczną zapewni zespół „Blue Romantic”

www.klubpiaskownica.pl
info: www.facebook.com/pages/Gospodarne-Osiedle-Piaski-Nowe
ORGANIZATORZY:

WSPÓŁPRACA:
Gospodarne
Osiedle
Piaski Nowe
Grupa Inicjatywna Mieszkańców

Muzeum Archeologiczne w Krakowie
Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka
Stowarzyszenie „Małopolski więcej”
Frima Gawor, Cafe Kontynenty, Awiteks
Pasmanteria i Pracownia Krawiecka „Reno”
Pizzeria „Piaskownica”
Sklep Historyczny Kacper Ryx

PATRONAT:
Rada Dzielnicy XI Krakowa
Podgórze Duchackie
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Piaski Nowe
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Klub Zapaśniczy Gladiator prowadzi nabór dzieci (rocznik 2002 i starsze)
oraz młodzieży na zajęcia sportowe i rekreacyjne.
Do rozpoczęcia treningów nie jest ko-

Treningi zapasów i sumo odbywają się

nieczna nadzwyczajna siła czy inne umie-

w Gimnazjum nr 28 przy ul. Bujaka 15 w ponie-

jętności. Znaczenia nie ma też waga. Wy-

działki, środy i piątki o godz. 18. Możliwe jest

starczy zapał, punktualność i gotowość do

zwiększenie liczby grup i ilości treningów.

ćwiczeń.

Więcej informacji na temat treningów

Trening składa się najczęściej z rozgrzew-

można uzyskać u głównego trenera pod nu-

ki ogólnorozwojowej, gier i zabaw rucho-

merem telefonu 505 070 669 oraz na stro-

wych, nauki technik, walk bądź innych form

nie internetowej klubu: http://sites.google.

rywalizacji.

com/site/zapasykrakow

Klub Kultury Piaskownica
Ul. Łużycka 55, 30-658 Kraków tel. 12 652 10 10, 505 244 274 www.klubpiaskownica.pl
serdecznie zaprasza do udziału w zajęciach w nowym roku kulturalnym 2013/2014. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów, instruktorów, lektorów oraz twórców.
Proponujemy m.in.:

- zajęcia plastyczne

- kursy języków obcych dla dzieci, młodzieży,

- gimnastykę dla pań (aerobik, pilates art)

dorosłych oraz seniorów (angielski, niemiecki,
francuski, hiszpański)
- intensywne kursy przygotowujące do matury

i seniorów
- naukę gry na instrumentach (gitara, pianino,
skrzypce)

na poziomie rozszerzonym z przedmiotów:

- warsztaty szachowe

matematyka, język polski, historia, wos, biolo-

- warsztaty rękodzieła artystycznego

gia, chemia, języki obce

- warsztaty malowania na szkle, technika witraży

- kursy rysunku i malarstwa

- kurs malowania ikon

- kurs przygotowawczy na kierunki artystyczne

- warsztaty budowy robotów

- warsztaty wokalno-estradowe dla przedszko-

- Klub Maluszka

laków, uczniów i dorosłych
- kurs tańca towarzyskiego, taniec współczesny,
street dance, balet klasyczny

- Koło Przyjaciół Krakowa
- Klub Podróżników
- Klub Seniora

„Krakowiak” zaprasza

11
KLUB OSIEDLOWY
WOLA DUCHACKA WSCHÓD
ul Malborska 98
(budynek Gimnazjum 27, wejście od strony boiska)
zaprasza w roku szkolnym 2013/14 na:
ZAJĘCIA MUZYCZNE
- nauka gry na fortepianie, keyboardzie, organach
- nauka gry na gitarze (klasycznej, elektrycznej)
- nauka gry na perkusji i instrumentach
perkusyjnych (djembe, konga)
- zajęcia wokalne (lekcje indywidualne, zespół
wokalny, Dziecięce Studio Piosenki)
- warsztaty muzyczne dla zespołów wokalno- instrumentalnych, w pełni wyposażona sala prób,
możliwość nagrań i koncertów
- kurs obsługi sprzętu studyjnego i nagłaśniającego
ZAJĘCIA TEATRALNE
- grupy dziecięca, młodzieżowa „Cichosza” i „Pogodni
Seniorzy”
- grupa kabaretowa
ZAJĘCIA TANECZNE
- rytmika dla najmłodszych
- grupy baletowa i tańca nowoczesnego Nemezis
- Klub Tańców Polskich „Maki i Powoje”
ZAJĘCIA RUCHOWE
- fitness dla pań
ZAJĘCIA PLASTYCZNE
- grupa dziecięca
- koło plastyczne dorosłych: grupa twórcza Mirofory
(m.in. kurs pisania ikon)
- warsztaty rękodzieła, w tym m.in. tworzenie
biżuterii, decoupage
ZAJĘCIA FOTOGRAFICZNE I FILMOWE

Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca

12 roku życia: nauka gry na instrumentach

PONADTO:

zaprasza wszystkich chętnych w swoje szeregi.

(klarnet, skrzypce, trąbka, flet, wiolonczela,

- Klub Seniora

kontrabas)

- Szkoła Fechtunku „Aramis” - szermierka dawna

Proponujemy wartościową i atrakcyjną możliwość spędzenia wolnego czasu:

- zajęcia prospołeczne, mające na celu umac-

- zajęcia rytmiczne dla dzieci w wieku 4-6 lat

nianie więzi rodzinnych, lokalnych i środowi-

- zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży w wie-

skowych (pikniki, koncerty itp.)

ku 7-21 lat (nauka tańców narodowych w for-

- warsztaty plastyczne

mie towarzyskiej)

- udział w wydarzeniach kulturalnych (występy,

- zajęcia wokalno-taneczne dla dzieci i młodzieży w wieku 7-21 lat
- zajęcia muzyczne dla dzieci i młodzieży od

konkursy, turnieje koncerty i festiwale o charakterze wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym)
- wycieczki edukacyjne
- obozy artystyczno-wypoczynkowe
Zapisy i bliższe informacje pod numerem

www.aramis.pl
- „Kreatywka”- zajęcia dla najmłodszych dzieci
i rodziców www.kreatywka.pl
- Stowarzyszenie Przyjaciół Woli Duchackiej
Odwiedzającym Klub oferuje:
- dostep do Wi-Fi
- kawiarenkę dla rodziców
- kącik czytelniczy, w ramach akcji „Uwolnij książkę”
(możliwośc wymiany książek)
- tenis stołowy, bilard

telefonu 12 654 24 68 lub drogą elektroniczną

Informacje i zapisy w godzinach otwarcia Klubu:

pod adresem: promocja.krakowiak@interia.pl

poniedziałek – piątek w godz. 14.00-20.00.

(w treści wiadomości proszę podać wiek dziecka i numer kontaktowy).
Z pełną ofertą Zespołu można zapoznać się
na stronie www.krakowiak.edu.pl.

Bliższe informacje pod numerami telefonami:
12 655 91 77 i 519 309 357 lub drogą mailową:
czarnogor@wp.pl, www.dkpodgorze.krakow.pl
Zapraszamy!!!
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Cześć!
Nazywam się … no właśnie jak? Wszyscy wołają mnie mały, mały Kurier. Mam 3, 4, a może 9 lat? Jestem niski, wysoki, gruby, chudy… jestem,
jestem taki, jakim Ty mnie widzisz. Możesz zamknąć swoje oczka i pomyśleć przez chwilkę jaki jest Kurierek Mały. Już wiesz? SUPERRRRRRRR.
Będę pisał do Ciebie co miesiąc. Mam dla Ciebie dużo ciekawych informacji, książek, stron internetowych, konkursów i... zabawy, bo my dzieciaczki lubimy to najbardziej. Szukaj mnie na ostatniej stronie Kuriera.
Nasze pierwsze spotkanie wypada we wrześniu. Jest w nim wiele wyjątkowych pierwszych dni. Na przykład, pierwszy dzień w przedszkolu albo w szkole. Pamiętam, jak poszedłem
pierwszy raz do pierwszej grupy, do mojego pierwszego przedszkola, to bardzo się denerwowałem. Nie wiedziałem jak tam będzie, kto tam będzie, ale wiedziałem jedno: nie będzie tam mamy ani taty. No i to mnie martwiło
najbardziej. W tym moim przedszkolu były takie malutkie półeczki na ubranka i buciku, takie malutkie stoliki
z malutkimi krzesełkami. Jedząc śniadanko, obiadek i podwieczorek, cały czas chciało mi się śmiać, jak wyobrażałem sobie mojego dużego, naprawdę dużego tatę, na tym małym krzesełku.
Jeśli idziesz do przedszkola pierwszy raz, albo nawet nie pierwszy, to się troszkę denerwujesz. Powinieneś
przeczytać opowiadania Annie M.G. Schmidt: „Julek i Julka”. Na poprawę złego humoru albo po to, by mieć jeszcze lepszy humor. Polecam. Przeczytajcie fragment tej książki, opowiadanie pod tytułem: „Julek ma kucyk”.
„Julek jest u fryzjera. Ciach, ciach, mówią nożyce. A Julek mówi: - Au! - Przecież cię nie boli – mówi fryzjer.
- Jesteś dużym chłopcem. Jeszcze nic nie zrobiłem, a już płaczesz? Nożyce robią ciach, ciach . Julek tego bardzo
nie lubi. Za każdym razem woła: Au! - Jeszcze troszeczkę – mówi fryzjer. Ale Julek jeszcze raz woła: Au! Zrywa się
z fotela i z białą peleryną wokół szyi wybiega od fryzjera.
- Stój! Hola! - woła fryzjer. - Jeszcze nie skończyłem! Poczekaj chwilę! Ale Julek ma już dosyć. Biegnie bardzo
szybko. A fryzjer go goni. Julek jest szybszy. Dobiega już prawie do domu. Fryzjer wzrusza ramionami i zawraca.
Julek siada na skraju drogi. Ma na sobie jeszcze białą peleryną od fryzjera. Płacze, najadł się strachu.
Nadchodzi Julka. Przygląda się. I zaczyna się śmiać. Strasznie się śmieje. - Ale śmiesznie wyglądasz – mówi.
Julek spogląda w górę i przestaje płakać. Masz kucyk – mówi Julka. I parska śmiechem – Masz kucyk i pelerynę
wokół szyi. To prawda. Głowa Julka ostrzyżona jest prawie na łyso, tylko na samym czubku sterczy kosmyk włosów. Kucyk. Julka bardzo się śmieje z tego, że Julek tak się złości. - Nie chcę wracać do fryzjera – mówi Julek. - To
całe życie będziesz chodził z kucykiem – odpowiada Julka. - Julek ma kucyk! Julek ma kucyk!
To nieprzyjemne, że Julka się z niego wyśmiewa.
Julek nie może tego znieść. Pomału wstaje i bardzo powoli idzie do fryzjera.
- Trzeba jeszcze obciąć ten kucyk – mówi. To samo ci mówiłem – odburknął fryzjer.
- Wybiegłeś zanim skończyłem. Julek znowu musi usiąść w fotelu. Ciach, ciach,
pracują nożyce. - No i proszę – mówi fryzjer. - Teraz skończyłem. Czy było aż tak
strasznie? Julek się śmieje. Fryzjer odpina białą pelerynę i Julek jest już z powrotem na ulicy. - Nie mam już kucyka – mówi do Julki. - Widzę – mówi Julka. Kucyk
był strasznie, strasznie śmieszny. Potem idą grać w kulki.”
Tak wrzesień to może być miesiąc Twojej pierwszej wizyty u normalnego
fryzjera. Pamiętaj, nie uciekaj dopóki fryzjer nie odepnie pelerynki.
Książkę można kupić w księgarniach, na stronie internetowej wydawnictwa
hokus–pokus.pl albo po prostu wypożyczyć w bibliotece. Życzę wszystkim miłej lektury o przygodach pięcioletnich przyjaciół. Jestem pewny, że będziecie
pękać ze śmiechu czytając i oglądając ilustracje Fiepa Westendropa.
Czas się pożegnać. Możesz do mnie pisać na adres: malykurier@interia.pl
Jak nie umiesz, niech napiszą za ciebie starszy brat, siostra albo rodzice.
Ps. Mam dla Ciebie zadanie. Weź do ręki kredki, mazaki, farby i namaluj
mój obraz – portret Małego Kurierka. A może stworzysz moją postać z plasteliny lub masy solnej? Swoje dzieło zeskanuj lub sfotografuj (jeśli potrafisz) lub
poproś o pomoc starszych i prześlij na mój adres e–mail. Na prace czekam do
15 października 2013 roku.
Buziaczki, Kurier Mały

