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Egz. bezpłatny

Kodeks walki z rakiem
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 przy ul. Stojałowskiego otrzymała Certyfikat „Szkoły Promującej Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”.
Głównym celem programu jest kształtowanie

Następnie tzw. „dobre praktyki”

postaw prozdrowotnych wśród uczniów w oparciu

zaprezentowali przedstawiciele

o zasady prewencji pierwotnej nowotworów zawar-

dziewięciu szkół województwa

te w Europejskim Kodeksie Walki z Rakiem. Uroczy-

małopolskiego.

ste wręczenie certyfikatów dla szkół wyróżniających

Szkoła nr 162 także została wy-

się systematycznymi i ciągłymi działaniami w zakre-

różniona zaproszeniem do zapre-

sie prewencji chorób nowotworowych odbyło się

zentowania swoich osiągnięć w za-

w Tarnowie, podczas konferencji zorganizowanej

kresie ochrony zdrowia. Certyfikat

przez Kuratorium Oświaty w Krakowie – Delegatu-

„Szkoły Promującej Zalecenia Euro-

rę w Tarnowie, Wojewódzki Szpital im. Św. Łukasza

pejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”

w Tarnowie i Tarnowski Ośrodek Onkologiczny.

dla szkół wyróżniających się syste-

W bogatym programie konferencji znalazł

matycznymi i ciągłymi działaniami

się m. in. wykład prof. dr hab. n. med. Leszka

w tym zakresie odebrała zastępca

Kołodziejskiego „Edukacja – efektywna broń

dyrektora szkoły Agata Kieniewicz.

w walce z rakiem”, a także interesujący film

Katarzyna Ejgierd-Aksamit

uczniów II LO w Bochni pt.: „Rak to nie wyrok”.

Szkolny koordynator akcji

Wkrótce referendum

Z uwagi na bardzo szeroką grupę docelową (każdy pełnoletni mieszkaniec Krakowa) wybrano różne nośniki, gwarantujące dotarcie do

25 maja będziemy nie tylko wybierali posłów do Parlamentu Europej-

wszystkich grup wiekowych i społecznych: outdoor – billboardy, siatka

skiego, ale weźmiemy też udział w Referendum lokalnym dot. koncepcji

wielkoformatowa na ICE Kraków oraz oklejenie tramwaju; digital signage

organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich i trzech istotnych spraw dla

– spot emitowany w telewizji tramwajowej, autobusowej oraz w automa-

rozwoju Krakowa (metro, ścieżki rowerowe, monitoring wizyjny).

tach KKM; telewizja – emisja plansz w TVP Kraków; reklama prasowa; re-

Igrzyska

klama w Internecie. Wydany został także dodatek informacyjny z wszyst-

Sercem kampanii informacyjnej na temat igrzysk jest otwarty punkt

kimi najważniejszymi informacjami dotyczącymi projektu.

konsultacji społecznych, który będzie działał na Rynku Głównym do

Na stronie www.krakow2022.org uruchomiono zakładkę Pytania

23 maja w godz. 12:00-18:00. Można tam uzyskać informacje na temat

i Odpowiedzi, gdzie można znaleźć wyjaśnienia wielu kwestii – m.in.

projektu Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2022, rozwiać swoje wątpliwości

tego jakie są potencjalne zagrożenia podczas igrzysk oraz kto będzie od-

dotyczące przygotowań i organizacji tego wydarzenia oraz uzyskać od-

powiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa podczas nich.

powiedzi na nurtujące pytania.

Metro, monitoring i ścieżki rowerowe

Kampania informacyjna opiera się na trzech przekazach: niskie nakła-

Rozpoczęły się konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Miej-

dy finansowe poniesione przez Kraków; korzyści społeczne i finansowe

skiej Kraków dotyczące: budowy metra w Krakowie, rozbudowy miejskiej

dla mieszkańców (stworzenie dodatkowych miejsc pracy, utworzenie

sieci monitoringu oraz wieloletniego programu budowy dróg rowero-

mieszkań komunalnych) oraz korzyści środowiskowe i infrastrukturalne

wych. 25 maja (niedziela) w trakcie referendum mieszkańcy będą mogli

(walka ze smogiem, mniejsze korki w mieście).

wypowiedzieć się na temat tych propozycji.
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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

Janusz Kostrz
Wiceprzewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XI
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Podczas tegorocznej

montowany kolejny odcinek ulicy Macedońskiej

wiosny mamy do czy-

oraz chodnik przy ul. Białoruskiej. Na ten rok

nienia z kontynuacją

planowany jest również (w ramach zadań po-

intensywnych

prac

wierzonych Dzielnicy XI) remont znajdującej się

remontowych

infra-

w bardzo złym stanie części ulicy Mochnackiego

struktury drogowej na naszym terenie. Nareszcie

(od nr 28 do ulicy Pańskiej).

rozpoczął się wnioskowany od lat przez Radę

Warto także zwrócić uwagę na fakt, o czym pi-

Dzielnicy XI remont ul. Witosa. Przystąpiono też

sałem także w ostatnim numerze, że Rada Dziel-

Stanisław Jaworski

do remontu nawierzchni ul. Beskidzkiej. Ponadto

nicy od lat nieustannie zabiega o połączenie ulicy

Członek Zarządu Dzielnicy XI

na najbliższe miesiące planowana jest przebu-

Kordiana z ulicą Bojki. Wybudowanie łącznika

Środa w godz. 10.00 – 12.00

dowa ulicy Klonowica, wraz z chodnikiem, na

udrożniłoby wyjazd w kierunku centrum dla dużej

Jarosław Kajdański

odcinku od ul. Pszennej w kierunku ulicy Malbor-

części mieszkańców Kurdwanowa. W świetle po-

Członek Zarządu Dzielnicy XI

skiej (zadanie finansowane w całości ze środków

siadanych przez Dzielnicę informacji, z pozytyw-

Wtorek w godz. 10.00 – 12.00

Dzielnicy XI). Dzięki tym działaniom ważny dla

nym skutkiem zakończyły się działania prawne

mieszkańców ciąg komunikacyjny Beskidzka

mające na celu pozyskanie nieruchomości pod

– Klonowica otrzyma na całej długości nową na-

budowę wspomnianej drogi. Zarząd Infrastruk-

wierzchnię.

tury Komunalnej i Transportu dysponuje także

Czwartek w godz. 18.00 – 20.00

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

..........................
Sekretariat Rady i Zarządu
Dzielnicy XI czynny:

Pisząc o remontach na drogach, trzeba wspo-

gotową dokumentacją projektową tego zadania.

mnieć o zadaniach już wykonanych w tym roku.

Krzysztof Sułowski

W ramach środków dzielnicowych został wyre-

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XI

Dyżur Miejskiego
Rzecznika Konsumentów
Jerzy Gramatyka, Miejski Rzecznik Konsu-

poniedziałku do piątku, w godzinach 7.40

Poniedziałek w godz. 9.00 – 16.00

mentów, zaprasza na dyżur w siedzibie Rady

– 15.30, bez konieczności wcześniejszego

Wtorek – piątek w godz. 11.00 – 15.00

Dzielnicy XI przy ul. Wysłouchów 34 w dniu

umawiania się.

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

KURIER DZIELNICY XI
www.dzielnica11.krakow.pl

27 maja br. w godzinach 14.00 – 15.00.

Rzecznik Konsumentów udziela porad

Na co dzień porad prawnych udzielają Kon-

prawnych osobom fizycznym w ich sporach

sumentom Pracownicy Biura Rzecznika w sie-

z przedsiębiorcami na podstawie przedsta-

dzibie Biura przy Al. Powstania Warszawskiego

wionych dokumentów. Może występować

10, Centrum Administracyjne, I piętro, box 72.

z pismami do przedsiębiorców, prowadzić

Porady udzielane są osobiście lub telefonicznie (te. 12 616 92 31, 616 92 32) od

30 – 611 Kraków, ul. Wysłouchów 34

postępowania mediacyjne i reprezentować
wnioskodawców w sądzie.

Wakacje 2014

tel. 12 654 5774, 12 359 3191,
tel./fax 12 654 89 33
Redakcja:

Nieobozowa Akcja Lato

OBÓZ REKREACYJNY

Krzysztof Duliński, kom. 502 659 625,

30 czerwiec - 11 lipiec i 28 lipiec - 22 sierpień

Wicie k. Darłowa 12 – 27 lipca

W programie:

W programie:

- wycieczki poza miasto

- morskie kąpiele i zabawy plażowe

- wyjścia na kryte i otwarte baseny

- zajęcia sportowe i rekreacyjne

- odwiedziny ciekawych miejsc w Krakowie

- wycieczki krajoznawcze

e-mail: k.dulinski@poczta.onet.pl
Skład, łamanie i druk: Digital Art Studio
www.digitalartstudio.pl
Nakład: 6.000 egz. bezpłatnych
Redakcja zastrzega sobie wszystkie przysługujące jej prawa, w tym do skracania, adiustacji tekstów, zmiany tytułów oraz innych
poprawek w nadsyłanych artykułach. Nie
zamówionych tekstów nie odsyłamy.

- quizy, konkursy, turnieje
Dom Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Kurdwanów Nowy”
ul. Witosa 39, tel. 12 654 40 05, 605 075 508
Akcja Wakacje 2014 będzie współfinansowana przez Radę Dzielnicy XI
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„Koncert życzeń” dla Parku Duchackiego
26 kwietnia br. w Osiedlowym Klubie Kultury Wola Duchacka przy ul. Malborskiej, w ramach konsultacji dot. urządzenia Parku Duchackiego, odbyły się warsztaty, których efekt ma być pomocny przy opracowaniu koncepcji jego zagospodarowania. Będzie ona dyskutowana
podczas otwartych konsultacji społecznych 24 lipca br. w Młodzieżowym Domu Kultury im. K.I. Gałczyńskiego przy ul. Beskidzkiej.
Na kwietniowe warsztaty przybyło ponad
20 zaproszonych osób, pracowaliśmy w 4 ze-

cował w tak twórczych klimatach (co widać na

trzyli im na ręce. Do połowy września br. ma być

zdjęciach).

przedstawiony pełny projekt z wymaganymi

społach. Atmosfera była znakomita, kreatyw-

Rysowanie na papierze to był nasz „koncert

ność uczestników także, każdy wykazywał się

życzeń”, zobaczymy co z tego zrobi projektant,

znajomością terenu i jego historii. W ogólnych

a potem wykonawca. Na pewno będziemy pa-

uzgodnieniami. Mam nadzieję, że nasz Park Duchacki to będzie park z klasą!
Tekst i zdjęcia Jarosław Kajdański

zarysach (co, gdzie i jak) byliśmy w zasadzie
zgodni, większe różnice wystąpiły, co do zagospodarowania i przeznaczenia starego dworu.
Organizator podsumował, że dawno nie pra-

Wybory i referendum – udogodnienia
dla niepełnosprawnych

cd. ze str.1

Wkrótce referendum

W ramach konsultacji odbędą się otwarte spotkania z udziałem przedstawicieli Urzędu Miasta Krakowa oraz Zarządu Infrastruktury Komunalnej

Urząd Miasta Krakowa zapewnia, że umożliwi osobom niepełnospraw-

i Transportu w Krakowie dla mieszkańców każdej z 18 dzielnic. W naszej

nym udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego i w Referendum lo-

dzielnic takie spotkanie odbędzie się 20 maja o godz. 18.00 w Zespole

kalnym (25 maja).

Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 przy ul. Czarnogór-

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.krakow.pl (po

skiej 14.

lewej stronie) znajdują się dwie zakładki zawierające szczegółowe infor-

Dokumenty dotyczące przedmiotu konsultacji dostępne są m.in.

macje dotyczące wyborów do Parlamentu Europejskiego i Referendum

w siedzibach Urzędu Miasta Krakowa, Rad i Zarządów Dzielnic, w placów-

lokalnego.

kach miejskich jednostek organizacyjnych oraz w wersji elektronicznej

W przypadku wyborów do Parlamentu Europejskiego osoby niepełnosprawne mogą uzyskać szczegółowe informacje w Urzędzie Miasta
Krakowa pod numerami telefonów 12 616 17 56 i 12 616 12 11.

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa.
Uwagi do propozycji budowy metra w Krakowie, rozbudowy miejskiej
sieci monitoringu oraz wieloletniego programu budowy dróg rowero-

W kwestiach dotyczących Referendum lokalnego informacje udziela-

wych można składać do 23 maja (piątek) pocztą tradycyjną na adres: Wy-

ne są pod numerami telefonów 12 616 12 10, 12 616 14 85 oraz 12 616 19 08.

dział Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4,

Osoby niepełnosprawne i starsze, mające trudności w poruszaniu się,

31-004 Kraków lub pocztą elektroniczną na adres: dialoguj@um.krakow.pl

będą mogły skorzystać z bezpłatnego transportu do i z obwodowych

z dopiskiem „konsultacje metra, sieci monitoringu, dróg rowerowych”.

komisji wyborczych. Zadanie to będzie realizowane przez Referat ds. Pro-

Więcej informacji na temat szczegółowego harmonogramu spotkań kon-

blematyki Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Krakowa. Zapisy będą

sultacyjnych z mieszkańcami oraz materiałów dotyczących przedmiotu kon-

przyjmowane od 19 maja do 23 maja w godz. 8.00–15.00, w sobotę 24 maja

sultacji znajduje się w dziale aktualne konsultacje www.dialogspoleczny.

w godz. 9.00–15.00 oraz w dniu wyborów 25 maja w godz. 7.00–21.00 pod

krakow.pl

numerami telefonów: 12 616 50 26, 12 616 50 27 oraz 12 616 50 76.
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Z obrad Rady
Dzielnicy
Ocena zarządu
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natem Rady Dzielnicy XI na logo Dzielnicy XI.

go zewnętrznego miejsca postojowego. – A co

Najlepsze prace można było oglądać podczas

z gośćmi mieszkańców, gdzie mają parkować?

Rodzinnego Pikniku Regionalnego na terenie

– pytali radni.
Pytania o dostępność miejsc parkingowych

szkoły 17 maja.
Propozycje uczestników konkursu zostaną

padały też pod kątem inwestycji przy ul. Ło-

„przetworzone” przez profesjonalnego grafika

wienickiej. Większością głosów pomysł został

Zarząd Dzielnicy XI Podgórze Duchackie

i staną się podstawą do wykonania logo Dziel-

zaopiniowany pozytywnie.

przygotował sprawozdanie ze swej działalno-

nicy XI w formie, która pozwoli na zawieszenie

ści w 2013 r. W ub.r. zarząd pracował pod prze-

go w sali obrad Rady Dzielnicy XI. Radni prze-

wodnictwem Krzysztofa Sułowskiego. Odbył

znaczyli na ten cel 2.000 zł.

Kazimierz Bożek, przewodniczący Komisji

18 posiedzeń, podjął 22 uchwały i przygotował
38 projektów uchwał.

Wiadomości z komisji
Zdrowia poinformował radnych o zakończeniu

Dyskusja o inwestycjach

kwalifikacji osób niepełnosprawnych na wy-

Komisja Rewizyjna zapoznała się ze spra-

Nie ma sesji, na której nie byłyby dyskutowa-

jazd rehabilitacyjno-integracyjny finansowany

wozdań zarządu i zaopiniowała je pozytywnie.

ne opinie na temat kolejnych inwestycji miesz-

ze środków Rady Dzielnicy XI. Od 21 czerwca

Do jej stanowiska przychyliła się też cała Rada

kaniowych w naszej okolicy. W kwietniu ocenia-

do 5 lipca w Rabce odpoczywać będą 32 osoby

Dzielnicy XI przyjmując sprawozdanie Zarządu

no zamierzenia dot. działki przy ul. Bochenka

niepełnosprawne i ich 11 opiekunów.

Dzielnicy XI Podgórze Duchackie z działalności

oraz terenu przy ul. Łowienickiej.

merytorycznej w 2013 r.

Pieniądze na logo

Zbigniew

Stanisławski,

przewodniczący

Pierwsza z propozycji została zaopiniowana

Komisji Bezpieczeństwa, przekazał informację

negatywnie, gdyż jest to teren komunalny, na

o przeznaczeniu z budżetu miasta Krakowa

którym Komisja Zieleni i Ochrony Środowiska

650.000 zł na budowę systemu monitoringu

Zakończył się konkurs zorganizowany przez

chciałaby urządzić tzw. Smoczy Skwer. Tymcza-

wizyjnego na os. Piaski Nowego. Inwestycja jest

Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyj-

sem miasto widzi tam kilkupiętrowy budynek z

współfinansowana przez Spółdzielnię Mieszka-

nymi nr 162 przy ul. Stojałowskiego pod patro-

miejscami postojowymi pod ziemią, bez żadne-

niową „Piaski Nowe” i Radę Dzielnicy XI.

Spotkanie na statku

możliwości zabawy. W wielu miejscach widać
wgłębienia, które należałoby wyrównać.

Pod koniec kwietnia, pośród dzieci korzysta-

KS: Poza tym, bardzo wiele zastrzeżeń mam do

KW: Doraźnego uporządkowania wymaga też

jących z urządzeń zabawowych postawionych

wyglądu otoczenia. Rozumiem, że dzieci nano-

teren wokół metalowej rynny na górce, swego

ze środków Rady Dzielnicy XI w Parku Kurdwa-

szą błoto na miękką, bezpieczną nawierzchnię,

rodzaju zjeżdżalni, z której dzieciaki bardzo

nów, dostrzegliśmy radnych Dzielnicy XI Krzysz-

ale jej stan wskazuje, że nie była czyszczona od

chętnie korzystają. Tak intensywnie, że obok

tofa Stanka (Przewodniczącego Komisji Kultu-

dawna. O jej „przeczesaniu” chyba nikt nie po-

wydeptały głęboką ścieżkę. W Komisji Zieleni

ry) i Krzysztofa Wronę (członka Komisji Zieleni

myślał od nowości.

myślimy, by z kolejnej puli środków wybudo-

i Ochrony Środowiska.

KW: Nie dotrzymano też uzgodnień poczynio-

wać schodki z poręczą, postawić tzw. „wisior”.

Krzysztof Duliński: Czyżby zatęsknili Pano-

nych podczas odbioru prac – teren miał być

Jest tu jeszcze wiele wolnego miejsca i Rada

wie za beztroską zabawą?

dokładniej wyrównany, miała być posiana tra-

Dzielnicy XI z pewnością będzie przeznaczała

Krzysztof Stanek: Urządzenia są tak koloro-

wa. Nie może być tak, że Rada Dzielnicy XI prze-

kolejne środki na dopasażenie tego placu za-

we, że czasem chciałoby się z nich skorzystać

znacza środki na doposażenie placów zabaw,

baw, uatrakcyjnienie Parku Kurdwanów, bo to

(śmiech).

a Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transpor-

doskonałe miejsce do zabawy i rekreacji.

Krzysztof Wrona: Tak na poważnie, to przecho-

tu nie dba o zamontowane urządzenia. Przy

dziliśmy przez Park, gdy zostaliśmy rozpoznani

odpowiedniej

przez jednego z rodziców, który zwrócił nam

z pewnością będą one służyły

uwagę na brak należytej troski o plac zabaw.

dzieciom o wiele dłużej.

KD: Urządzenia wyglądają świetnie, niedaw-

KD: Utrzymanie trawy przy

no je zamontowano…

tak dużej liczbie dzieci ko-

KW: Huśtawki zamontowane przed kilkoma

rzystających z terenu, byłoby

miesiącami są bez zarzutu, ale stan statku, któ-

trudne. Przecież nie można

ry ustawiono przed dwoma laty i, na którym

zamknąć placu zabaw, by

Pan nas spotkał, pozostawia wiele do życzenia.

trawa dobrze się ukorzeniła.

Zdewastowane okienko, brudne wnętrze i – na

KS: Oczywiście, to jest nie-

co rodzice zwrócili nam mocno uwagę – nie-

dopuszczalne. Można jednak

bezpiecznie uginająca się podłoga na dziobie.

porządkować teren po kawał-

Trzeba ją sprawdzić, by nie doszło do wypadku.

ku, by nie odbierać dzieciom

KD: Dziękuję za rozmowę.

konserwacji

Krzysztof Stanek (z lewej) i Krzysztof Wrona podczas wizytacji na statku
w Parku Kurdwanów

KURIER DZIELNICY XI

6

Nr 3, Maj 2014

Wciąż pamiętane, uwielbiane i przedstawiane
Utwory L. J. Kerna cieszą się niesłabnącą popularnością, nie tylko wśród przedszkolaków, ale
i rodziców. Dowiodła tego XI edycja konkursu
pt. „Inscenizacje słowno–muzyczne inspirowane
twórczością L. J. Kerna”, która odbyła się w Samorządowym Przedszkolu nr 32 im. Ludwika Jerzego Kerna przy Zespole Szkół Ogólnokształcących
Integracyjnych nr 7 przy ul. Czarnogórskiej.
Impreza rozpoczęła się od wykonania Hymnu Przedszkola przez dzieci z grupy III. Potem
zespoły, a było ich 8, przystąpiły do rywalizacji. Warto nadmienić, iż po raz pierwszy swoje umiejętności oraz talenty aktorskie mogli
zaprezentować tylko rodzice wraz ze swoimi
dziećmi reprezentującym nasze przedszkole.
Tradycyjnie, jako honorowy członek jury,
zaszczyciła nas swoją obecnością żona Pana

Pamiątkowe zdjęcie z jury i wszystkimi uczestnikami XI edycji konkursu

Ludwika – Marta Stebnicka. Jurorzy uznali, że

przyznać trzy równorzędne I miejsca. Zdobyły

wspólnie wiersz pt. „Konik polny i mrówka”,

na nagrody zasługują wszyscy uczestnicy. Jed-

je rodziny w składzie:

- mama Marzena, tata Piotr i córki Martynka

nakże najwyższy poziom artystyczny zaprezen-

- mama Monika i córka Marta Zielnik, mama

i Małgosia Szydełko, którzy zaprezentowali

towały cztery rodziny, którym jury postanowiło

Agnieszka i córka Ola Wąs, które przedstawiły

wiersz pt. „Zeszły się cztery koty”,
- mama Ewa, córka Zuzia Turek oraz Ola Tokarz,
które wystąpiły w wierszu pt.„Kupiła kaczka taczkę”.
Natomiast II miejsce otrzymała rodzina
w składzie: mama Ania, tata Michał i synowie
Mateusz i Maciej Satora, którzy interpretowali
wiersz pt. „Pan tygrys”.
Pozostałe cztery rodziny otrzymały wyróżnienia.
Wszystkim uczestnikom składamy podziękowania - przede wszystkim za odwagę, pomysłowość i kreatywność oraz wielkie zaangażowanie. Gratulujemy!
Katarzyna Ostrowska

Laureaci I miejsca - mama Monika i córka Marta
Zielnik, mama Agnieszka i córka Ola Wąs

Laureaci I miejsca - rodzina w składzie: mama Ewa,
córka Zuzia Turek oraz Ola Tokarz

Występy oceniało jury w składzie (od prawej): Robert Halik (redaktor naczelny
„Bliżej Przedszkola”), Małgorzata Klimas (Dyrektor Przedszkola nr 36 w Krakowie),
Barbara Krzepina (nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących
Integracyjnych nr 7), Krzysztof Sułowski (Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy
XI), Marta Stebnicka (gość honorowy), Bożena Wójcik (przyjaciel przedszkola)

Zdjęcia z archiwum Przedszkola

Laureaci I miejsca - rodzina w składzie: mama Marzena, tata Piotr i córki Martynka
i Małgosia Szydełko
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Na żołnierską nutę

W jedną z sobót teren Gimnazjum nr 27 przy ul. Malborskiej stał się
wielkim poligonem. Na dachu budynku i wewnątrz szkoły pojawili się
uzbrojeni żołnierze, a na boisku szkolnym rozstawiono namioty wojskowe. Ten z pozoru groźny widok zwiastował rozpoczęcie wielkiej rodzinnej
imprezy – Familijnego Pikniku Militarnego.
Jego organizatorami była Rada Rodziców, dyrekcja i nauczyciele gimnazjum. Niezwykle atrakcyjny program obejmował pokazy wojskowych
grup rekonstrukcyjnych, prezentację sprzętu wojskowego a także wyszukiwanie min sprzętem saperskim. Chętni mogli spróbować sił na strzelnicy lub sprawdzić swoje umiejętności w udzielaniu pierwszej pomocy.
Strudzeni zabawą chętnie odwiedzali kuchnię polową, w której stołówka
szkolna serwowała pyszne potrawy - bigos i grochówkę. Imprezę prowadził Jaro Gawlik z Osiedlowego Klubu Kultury Wola Duchacka-Wschód,
który w dowcipny sposób opisywał bieżące wydarzania.
Piknik był okazją do zaprezentowania szkoły szerszemu gronu osób
i zaproszenia uczniów szkół podstawowych do kontynuowania nauki
w Gimnazjum nr 27 - szkoły z wielkimi tradycjami, której patronem jest
wybitny żołnierz, pułkownik Henryk Dobrzański „Hubal”. Gościem honorowym imprezy był wielki przyjaciel naszej szkoły kapitan Armii Krajowej
w stanie spoczynku Włodzimierz Wolny. Imprezę odwiedzili także Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XI Krzysztof Sułowski i o. Bartłomiej
Gzella – proboszcz parafii Zmartwychwstania Pańskiego.
Czas wypełniony licznymi atrakcjami minął bardzo szybko i z wielkim
żalem pożegnano jednostki biorące udział w imprezie. Był wśród nich
Batalion Operacji Specjalnych z Rudy Śląskiej, Samodzielna Grupa Operacyjna „Perun”, grupy rekonstrukcji historycznej Royal Marines Commando
i ISAF, GRH Wostok, Harcerski Klub Ratowniczy „Triage” z Katowic.

Ruch,
bezpieczeństwo,
zdrowie
To hasło V edycji Międzyprzedszkolnego
Konkursu Recytatorskiego z cyklu „Poeci dzieciom, dzieci poetom”, który odbył się w Samorządowym Przedszkolu nr 33 przy ul. Rżąckiej.
W konkursie wzięły udział dzieci wieku od
3 do 6 lat z 9 placówek znajdujących się na
terenie Dzielnicy XI i XII. Celem imprezy jest
popularyzacja literatury dziecięcej o tematyce

sze były „receptą” na to, jak zachować zdrowie

III miejsce - Karolina Pyzik lat 5, Samorządowe

prozdrowotnej, rozbudzanie wrażliwości lite-

i dobrą kondycję.

Przedszkole nr 150

racko-artystycznej, dbałość o kulturę żywego

Jury wyłoniło następujących laureatów:

słowa, jak również nawiązywanie współpracy

I miejsce - Adam Ślazyk lat 6, Samorządowe

rzeczowe, zaś pozostali uczestnicy konkursu

i integracja dzieci z różnych przedszkoli.

Przedszkole nr 179

wyróżnienia oraz upominki.

Uczestnicy zaprezentowali swoje artystyczne umiejętności, a recytowane przez nich wier-

II miejsce - Szymon Woźny lat 6, Samorządowe
Przedszkole nr 33

Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody

Beata Mańczak
Zdjęcia Elżbieta Skalska
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Wiosenne
konkursy
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Konkurs plastyczny „Ruch to zdrowie”
oraz recytatorski „Wiersze Heleny Bechlerowej”, to dwie inicjatywy społeczności Samorządowego Przedszkola nr 163 im. Heleny
Bechlerowej przy ul. Podedworze na rzecz
najmłodszych dzieci z placówek działających w Dzielnicy XI.
Celem konkursu plastycznego było propagowanie zdrowego trybu życia oraz utrwalanie

morządowego Przedszkola nr 179, Martynka z Sa-

go Przedszkola nr 6, Aleksandra z MDK im. K.I.

właściwych zachowań sprzyjających zdrowiu

morządowego Przedszkola nr 6, Marysia z Samo-

Gałczyńskiego oraz Szymon z Samorządowego

i bezpieczeństwu, troska o dobre samopoczucie

rządowego Przedszkola nr 163. W kategorii dzieci

Przedszkola nr 33. Laureatami konkursu w kate-

dzieci i ich sprawność fizyczną. W konkursowych

młodszych komisja konkursowa nagrodziła: Ka-

gorii dzieci młodszych zostali Mikołaj z Przedszko-

zmaganiach dzieci wykazały się nie tylko znajo-

rolinkę z Przedszkola „Tęczowa Kraina”, Weronikę

la „Tęczowa Kraina”, Karolinka z Samorządowego

mością tematu, ale także dużą wyobraźnią i ak-

oraz Zuzię z MDK im. K.I. Gałczyńskiego.

Przedszkola nr 176, Maciej z Samorządowego

tywnością twórczą, poczuciem estetyki i smaku

Z kolei konkurs recytatorski miał na celu przy-

Przedszkola nr 87. Jury przyznało również wyróż-

artystycznego. Prace wykonane wieloma techni-

bliżenie dzieciom twórczości patronki Samorządo-

nienia: Karolince z Samorządowego Przedszko-

kami, przez połączenie rozmaitych materiałów,

wego Przedszkola nr 163 oraz rozwijanie umiejęt-

la nr 6, Gabrysi z Samorządowego Przedszkola

były wyjątkowe i przysporzyły dużego kłopotu

ności autoprezentacji i konstruktywnej rywalizacji

nr 87, Igorowi i Madzi z Samorządowego Przed-

jurorom z wytypowaniem zwycięzców.

w przyjaznej atmosferze. Konkurs odbył się w sali

szkola nr 154, Natalii i Wiktorii z Samorządowego

Laureatami w kategorii dzieci starszych zo-

widowiskowej współpracującego z przedszkolem

Przedszkola nr 163, Wiktorii z Samorządowego

stali Zuzia z Przedszkola „Tęczowa Kraina”, Emilka

Klubu Kultury „Piaskownica”. Zgłosiło się aż 36

Przedszkola nr 176. Wiedząc, jak ważne jest dla

z Samorządowego Przedszkola nr 33, Laura z Sa-

uczestników w wieku 3 do 6 lat z 12 placówek.

dzieci docenienie ich trudu, zwycięzcy otrzymali

Jury, w skład którego wchodzili:

przedstawiciele

Rady

nagrody, a wszystkich uczestników uhonorowano
imiennymi dyplomami i drobnymi upominkami.

Dzielnicy XI, Filii nr 17 Podgór-

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i dzię-

skiej Biblioteki Publicznej, Klu-

kujemy wszystkim dzieciom biorącym udział

bu Kultury „Piaskownica”, Rady

w konkursach za ogromne zaangażowanie

Rodziców

i twórczą pracę. Wszystkim uczestnikom życzy-

Samorządowego

Przedszkola nr 163 oraz Grupy Inicjatywnej Mieszkańców

my dalszych sukcesów.
Dziękujemy Radzie Dzielnicy XI za sponso-

Piaski

rowanie konkursów oraz naszemu partnerowi

Nowe wyłoniło zwycięzców

- Klubowi Kultury „Piaskownica”, za udostępnie-

po długiej dyskusji. W katego-

nie sali na konkurs recytatorski.

Gospodarne

Osiedle

rii dzieci starszych nagrodzeni

Maria Zygma Doktorowicz

zostali: Jakub z Samorządowe-

Zdjęcia: Renata Wołek

Od segregacji nie ma wakacji
To hasło nowego programu edukacyjne-

go programu dr Ingi Bator, który stanowi pod-

udziału i rezerwacje terminów należy kie-

go przygotowanego przez Miejskie Przedsię-

stawę programową nauki biologii dla klas IV-V.

rować pod adres: edukacja@mpo.krakow.pl

biorstwo Oczyszczania w Krakowie. Jest on

Uzupełnieniem wiadomości będzie prezentacja

lub telefonicznie w godz. 7:00 – 15:00 pod

przeznaczony dla uczniów i nauczycieli klas

zasad gospodarowania odpadami w Krakowie.

numery: 12 64 62 292 lub 661 661 038, 661

IV i V krakowskich szkół podstawowych.

Program będzie realizowany na terenie MPO

662 125.

Zajęcia będą prowadzone przez nauczy-

(ul. Nowohucka 1) od marca do listopada 2014

Program jest współfinansowany ze środ-

cieli akademickich, specjalistów z zakresu

roku w każdy wtorek, środę i czwartek. Udział

ków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-

ochrony środowiska na podstawie autorskie-

szkół krakowskich jest bezpłatny. Zgłoszenie

dowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
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Piaszczan dzieje

9
zapoznawanie ich z dziedzictwem kulturowym
i historycznym Piasków Wielkich.
Układanie puzzli, dobieranie podpisów do

Rodowici mieszkańcy Piasków Wielkich podkreślają odrębność historii i tradycji tej części

obrazków, na których przedstawione są miej-

miasta. Powstają książki i opracowania, organizowane są również festyny i imprezy poświę-

sca znaczące dla Piasków Wielkich – to chętnie

cone dziejom Kijaków Piaszczańskich. Działania te budują, integrują i edukują przede wszyst-

podejmowane przez dzieci zabawy stolikowe,

kim dorosłą społeczność. Żadne z nich jednak nie zaspokaja potrzeb najmłodszych mieszkań-

które równocześnie pozwalają przedszkolakom

ców. Samorządowe Przedszkole nr 33 przy ul. Rżąckiej postanowiło to zmienić.

utrwalić zdobyte wiadomości.
Opracowany quiz nt. historii Piasków Wiel-

W tym celu opracowaliśmy pakiet eduka-

kich daje możliwość zorganizowania konkursu,

Kraków otaczały bardzo wielkie lasy

cyjny „Piaszczan Dzieje”, który zawiera szereg

podczas którego dzieci współpracują w grupach

Zwłaszcza w jednym z nich było ciemno i mrocznie

propozycji i pomocy edukacyjnych służących

wykazując się wiedzą nt. przeszłości ich najbliż-

Więc go Czarnym Lasem nazwano potocznie

zapoznawaniu najmłodszych z dziedzictwem

szej okolicy. Skonstruowaliśmy również Quest,

Gęsto w nim rosły dęby, graby, buki,

Piasków Wielkich. Z myślą o dzieciach w wie-

czyli rodzaj ścieżki edukacyjnej po historycznych

Mieszkały jelenie, dziki i borsuki

ku przedszkolnym powstał tekst opowiadania

i ważnych miejscach Piasków Wielkich, połączo-

A tuż koło lasu, w wiosce Piaski zwanej

i tekst teatrzyku. Słuchając opowieści wzboga-

nej z zabawą tropiącą i rozwiązywaniem określo-

Mieszkali w swych chatach szczęśliwi Piaszczanie

conej ilustracjami oraz oglądając teatrzyk ku-

nych zadań. Quest przeznaczony jest zarówno dla

kiełkowy, dzieci pozna-

grupy dzieci będącej pod opieką nauczyciela, jak

ją legendę o Kijakach

i najmłodszych pod opieką dorosłych. Jest propo-

Piaszczańskich oraz fak-

zycją formy aktywnego i wartościowego spędza-

ty historyczne związane

nia wolnego czasu, podczas której dzieci poznają

z tą częścią Krakowa.

miejsca znaczące w historii Piasków Wielkich.

Dawno, dawno temu – zamierzchłe to czasy

Celem naszych dzia-

Wszystkich zainteresowanych przejściem

rozbudzanie

ścieżki edukacyjnej zapraszamy na stronę inter-

postaw patriotycznych

netową naszego przedszkola, gdzie w zakładce

i świadomości przyna-

„Psychoedukacja” można znaleźć mapkę i tekst

leżności dzieci do lokal-

zadań Questu.

łań

jest

Agata Jelonek

nej społeczności oraz

Taneczny kwiecień

Sygnały Czytelników

Toksyczne spalanie

Miniony miesiąc w Międzyszkolnym Ludowym Ze-

Przy ulicy Podedworze, na wysokości bloku

spole Pieśni i Tańca „Krakowiak”

nr 10, po drugiej stronie ulicy, za garażami, przed

obfitował w liczne koncerty

ogródkami działkowymi grupa ludzi systematycz-

i wydarzenia artystyczne.

nie wieczorami pali odpady toksyczne np. meble

Na

początku

„na wysoki połysk”. Smród i opary unoszą się nad

miesiąca

wzięliśmy udział w XIV Mistrzostwach Pol-

przystawali, by obejrzeć nasz występ i nagro-

pobliskimi działkami, gdzie starsi ludzie pieczoło-

ski w Tańcach Polskich w Wieliszewie, gdzie

dzili nas gromkimi brawami.

wicie sadzą owoce i jarzyny, a mieszkańcy okolicznych osiedli chodzą na spacery.

w gronie licznych rywali udało nam się zdo-

Kwietniowe wydarzenia zwieńczył Przegląd

być IV i V miejsce. W okresie świątecznym wy-

Zespołów Folklorystycznych „SMOK”, który or-

stąpiliśmy z koncertem na otwarciu Targów

ganizowaliśmy już po raz siódmy. Swoje doko-

Wielkanocnych, a także na Wielkanocnym Fe-

nania zaprezentowali artyści z całej Małopolski.

Na stronie internetowej Krakowa można za

stiwalu Tradycji i Obrzędu. Kolejny raz współ-

Naszymi gośćmi byli Dziecięcy Zespół Folklory-

to przeczytać przerażająco szczegółowy opis,

organizowaliśmy także krakowską edycję

styczny „Lajkoniki”, „Górale i Góralki z Chabów-

jak niebezpieczne są takie odpady i jak Kraków

ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Kapele

ki”, „Mali Mietniowiacy”, Zespół Pieśni i Tańca

skutecznie i szybko (przy użyciu internetu) wal-

Serc”. Ponadto włączyliśmy się w obchody

AGH „Krakus”, „Mali Krzczonowianie”, „Lajkonik”

czy ze spalaniem śmieci. Chyba tylko wtedy,

Międzynarodowego Dnia Świadomości Alie-

ze szkoły podstawowej im. Bł. Celiny Borzęckiej

gdy ktoś jesienią na posesji spali trochę liści

nacji Rodzicielskiej i zatańczyliśmy na Rynku

i oczywiście MLZPiT „Krakowiak”.

i zapłaci za to niemałą grzywnę, bo jeżeli to są

Głównym. Zaś z okazji drugich urodzin Krakowskiej Manufaktury Czekolady tańczyliśmy
na ulicy Szewskiej. Zaskoczeni przechodnie

Zapraszamy do śledzenia naszych majowych wydarzeń na www.krakowiak.edu.pl
Małgorzata Pałka

Zgłaszanie tego procederu do straży miejskiej nie przynosi żadnych efektów.

bezdomni to słyszy się, że nic się z tym zrobić
nie da. Nie rozumiem takiej argumentacji.
Mieszkanka osiedla
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Wspólne czytanie

Cała Polska czyta dzieciom – to hasło ogólnopolskiej kampanii społecznej promującej czytelnictwo wśród najmłodszych. Codzienne czytanie dzieciom wpływa znacząco na poprawę ich kompetencji językowych,
intelektualnych i społecznych oraz podnosi poziom czytelnictwa wśród
młodych ludzi. Dlatego też każdego dnia czytają również dzieci z Samorządowego Przedszkola nr 22 przy ulicy Przykopy.

Dzieciom czytają tam jednak nie tylko nauczycielki, lecz także licznie
zapraszani goście – przede wszystkim rodzice oraz studenci. Przedszkolaki miały również okazję poznać bogactwo książek przy okazji spotkania
z pracownikami Podgórskiej Biblioteki Publicznej.
Mam nadzieję, że wspólne czytanie zaszczepiło w dzieciach miłość do
książek, która będzie trwała całe życie.
Tekst i zdjęcia Katarzyna Koluch

Pani Marta

Ekologiczne postawy

Miło mi poinformować, że Marta Jędrzejczyk -

Zbieranie plastikowych nakrętek

nauczycielka Samorządowego Przedszkola nr 33

czy baterii, poznawanie zasad segre-

w przy ul. Rżąckiej, została nominowana przez

gacji śmieci oraz tworzenie przed-

rodziców naszych przedszkolaków do konkursu

szkolnego ogródka, to tylko, niektóre

na najlepszego nauczyciela przedszkola (wzięło

z proekologicznych aktywności reali-

w nich udział 32 nauczycieli z Małopolski) orga-

zowanych w

nizowanego przez portal „Miasto pociech”.

szkolu „Smerfy” przy ul. Łużyckiej.

Niepublicznym Przed-

Trzeba przyznać, że „nasza Pani Marta” jest

Ludzie coraz częściej zastanawiają się,

wyjątkowa - niezwykle cierpliwa i wyrozumiała,

w jaki sposób chronić przyrodę, poświęca-

potrafi z wielką uwagą i czujnością przyglądać

jąc temu problemowi coraz więcej uwagi

się dzieciom. Do tego dostrzega indywidualizm

i coraz częściej słyszymy słowo „ekologia”.

ci chorych, które potrzebowały pieniędzy na

każdego wychowanka, a w codziennej pracy

Doskonale wiemy, że uświadamianie i naukę

bardzo kosztowne leczenie. Przedszkolaki i ich

z dziećmi stosuje atrakcyjne i niestereotypowe

najlepiej zacząć od najmłodszych lat. Pracując

najbliżsi bardzo przejęli się akcją i codziennie

formy pracy. Jest nauczycielem z wielkim ser-

z dziećmi w przedszkolu mamy doskonałą oka-

przynoszą dużą ilość nakrętek.

cem i pasją.

zję, żeby kształtować ich zachowania proekolo-

Oprócz zbiórki zakrętek przeprowadziliśmy

Elżbieta Skalska

giczne i czynić ich świadomymi użytkownikami

zbiórkę baterii, dzieci razem z nauczycielami

Zdjęcie Agata Jelonek

środowiska naturalnego. Ponieważ najmłodsi

aktywnie uczestniczyły w tworzeniu ogródka

najszybciej uczą się poprzez zabawę i praktyczne

przedszkolnego oraz zapoznały się z koniecz-

doświadczenia, warto wykorzystać codzienne ak-

nością segregowania śmieci.

tywności do przekazania im cennej wiedzy dotyczącej miejsca i roli człowieka w świecie przyrody.
W ostatnich miesiącach nasi podopieczni
aktywnie uczestniczyli w kilku działaniach proekologicznych. Zbierając plastikowe nakrętki
dzieci zostały zapoznane z pozytywnymi stronami ponownego przetwarzania odpadów,
dowiedziały się, że nie tylko przyczyniają się do
ochrony środowiska, ale również do pomocy
innym. Nakrętki przekazywaliśmy na rzecz dzie-

Magdalena Choma
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Diakonia Teatralna w Kościele
Jednym z fenomenów Kościoła jest Ruch
Światło-Życie (ruch oazowy), założony przez
Sługę Bożego ks. dra hab. Franciszka Karola
Blachnickiego (1921-1987). Wśród wielu diakonii (posług), jakie działają w ramach ruchu oazowego, można wymienić m.in. diakonię liturgiczną (asysta ołtarza, lektorzy, kantorzy itd.),
diakonię muzyczną (schola parafialna) i diakonię teatralną (zespół teatralny).

Pierwsze przedstawienia
Przy parafii pw. Matki Bożej Różańcowej na
os. Piaski Nowe od 2002 r. działa Diakonia Teatralna Oazy „Cedron”. Pierwsze występy młodych aktorów przygotowanych przez ks. Ro-

towanego twórcy Jacka Misiny, mieszkańca

sa z Demonem o ocalenie poszczególnych osób

berta Chrząszcza (ojca-założyciela Diakonii)

naszej dzielnicy. Spektakle wielkopostne lub

stanowi kanwę tego niezwykłego przedstawie-

to jesień 2002 r. Przedstawienie składało się

związane z Wielkanocą też na stałe zagościły

nia pt. „Spotkanie”. Demonowi po dramatycznej

z szeregu luźno powiązanych ze sobą scenek

w repertuarze Diakonii Teatralnej.

walce udaje się ostatecznie przechwycić sku-

z deklamacjami fragmentów polskiej klasyki

Ponadto zespół przygotowywał także inne

tecznie tylko jedną osobę (która tragicznie ginie

poetyckiej (m.in. urywków „Pana Tadeusza”

spektakle - komedie, dramaty, musicale. Chy-

w wypadku), pozostałe cztery zostają ocalone.

Mickiewicza recytowane przez Agnieszkę Luizę

ba mało kto sobie to uświadamia, ale w latach

Aktorzy zagrali autentycznie, przekonująco i nie-

Tytko, grającą rolę Telimeny w słynnej scenie

2002-2014 powstało kilkadziesiąt przedsta-

zwykle profesjonalnie. Przedstawienie jest bar-

z mrówkami). Artyści występowali w specjal-

wień, czyli bardzo bogaty dorobek twórczy.

dzo udane, godne pochwały, dające do myślenia,

Wszystkie dokonania Diakonii warte są

chwytające za serce, przemawiające do sumienia.

opisania i uwiecznienia. Ta arcyciekawa grupa

Spektakl wyreżyserowali wspólnie Justyna

Pierwsze jasełka, z bogatą scenografią i mu-

stanowi jedną z „wizytówek” naszej dzielnicy.

Galica, Natalia Górecka, ks. Wojciech Nitka. Sce-

zyką, odbyły się 19 stycznia 2003 r. Spektakl

Jej występy w innych miejscach w Krakowie za-

nariusz i aranżację przygotowali na podstawie

w ludowej stylistyce rozgrywał się w chłopskiej

wsze kończyły się wielkim sukcesem.

filmu pod identycznym tytułem „Spotkanie”

nych kostiumach z epoki, odpowiednich do
tekstów i ze stosownymi rekwizytami.

(„The Encounter”) z 2010 r., w reżyserii Davide’a

chacie w okresie kolędowania. Obsadę aktorską owego pierwszego spektaklu bożonaro-

„Spotkanie”

A. R. White’a. W przedstawieniu wystąpili: Ma-

dzeniowego stanowili następujący członkowie

W tegoroczną Niedzielę Palmową w auli św.

teusz Kieniewicz (Jezus), Paweł Grzywna (Nick),

Oazy Nowego Życia: Katarzyna Grzywna, Anna

Jana Pawła II przy kościele pw. Matki Bożej Różań-

Dariusz Waśniowski (Hank), Natalia Górecka

Kędzierska, Ewa Korbut, Barbara Miczyńska

cowej w Piaskach Nowych odbyła się premiera

(Catherine), Adela Malak (Melissa), Julia Wrze-

i Katarzyna Wilkońska. Od tego czasu Diakonia

niezwykłego spektaklu opowiadającego o pew-

śniak (Kayla), Jakub Fyda (Oficer Demon), Filip

Teatralna przygotowała różnorodne spektakle

nym zdarzeniu w USA - podczas nocnej nawałnicy

Ulman (Młodszy Oficer).

o Bożym Narodzeniu, w sumie było ich już dwa-

woda zalała drogę i przypadkowi podróżujący

Na ostatnią niedzielę maja lub pierwszą

naście rozmaitych przedstawień.

zostali zatrzymani przez policjanta o imieniu De-

niedzielę czerwca, tradycyjnie na godz. 19.00,

W maju 2004 r. z okazji Dnia Matki przygo-

mon. Udali się z nim do pobliskiej, dziwnej gospo-

Diakonia Teatralna Oazy „Cedron” zaprasza na

towano pierwszy pełny spektakl „dla dorosłych”.

dy, w której pracował barman znający znał tajniki

nowy program-niespodziankę. Szczegóły po-

Odtąd co roku na przełomie maja i czerwca od-

psychiki i upodobania wszystkich ludzi. Podróżu-

jawią się wkrótce na internetowej stronie para-

bywają się premiery nowych sztuk teatralnych

jący zaczynają się dziwić, że barman zna ich imio-

fialnej www.parafiapiaskinowe.pl. Na spekta-

(przeważnie komedii) lub oryginalnych arty-

na, choć wcale mu się nie przedstawiali, że zna

kle zawsze wstęp wolny.

stycznych przedstawień innego typu, np. scen

intymne szczegóły z ich życia, których nigdy mu

Diakonia Teatralna została zgłoszona do Na-

kabaretowych słynnych kabaretów polskich,

nie opowiadali, że zna ich ulubione potrawy, choć

grody w Dziedzinie Kultury Dzielnicy XI w ka-

albo koncertów piosenek w stylu lat 60., 70. i 80.

wcale ich u niego jeszcze nie zamawiali.

tegorii „Twórca”. Liczę, że Jury doceni duchowy

Napięcie, od początku bardzo wysokie, wraz

i artystyczny wkład tego zasłużonego zespołu

3 kwietnia 2005 r., nazajutrz po śmierci Ojca

z rozwojem akcji ciągle rośnie. Dramatyzm sy-

w kulturę naszej dzielnicy. Ogłoszenie wyników

Św. Jana Pawła II, odbyła się premiera rewela-

tuacji poszczególnych ludzi zostaje oświetlony

i wręczenie nagród nastąpi w czerwcu br.

cyjnego i bardzo refleksyjnego spektaklu „Mój

z perspektywy metafizycznej, a barman ma na

Tekst i zdjęcie Marek Mariusz Tytko

Chrystus połamany”, wg scenariusza utalen-

imię Jezus. Walka duchowa toczona przez Jezu-

marek.mariusz.tytko@uj.edu.pl

Odbyło się już dziesięć takich przedstawień.
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Cześć Dzieciaki!
„W maju jak w gaju” – mówi piękne polskie przysłowie. Bardzo lubię ten miesiąc, bo jest
wyjątkowy - rozkwiecony, zielony i z dnia na dzień coraz cieplejszy. Mam jeszcze jeden swój
osobisty powód do zadowolenia. Pan listonosz, jeszcze w kwietniu, przyniósł mi paczkę od
mojego dziadzia. Na pudełku, oprócz adresu nadawcy i odbiorcy, widniał napis: „Kurierku,
otwórz tą paczkę 2 maja - Dziadzio”.
Uwielbiam łamigłówki dziadka. Zastanawiałem się, co jest w paczce i dlaczego mam ją
otworzyć 2 maja. Czekałem i czekałem, codziennie podnosiłem pudełeczko, oglądałem je
z każdej strony, ale szary papier chronił zawartość, jak rycerz swojej królewny. Nareszcie
nadszedł Ten dzień. 2 maja obudziłem się bardzo wcześnie, usiadłem na łóżku i rozpakowałem prezent. W pudełku znajdowała się książka, ale o niej później, patyczek, dwa prostokąty - jeden biały, drugi czerwony, wyrwana kartka z kalendarza z dnia 2 maja i list od
dziadka. Nic nie rozumiałem. Zacząłem od czytania, to zawsze się sprawdza!
Drogi Wnuczku!
Mam nadzieję, że otworzyłeś paczkę w terminie.
Pierwsze zadanie jest związane z kartką z kalendarza. Przeczytaj informacje na odwrocie,
następnie ….
Postępując zgodnie z instrukcją dowiedziałem się, że 2 maja jest Dniem Flagi. Z białego
i czerwonego prostokąta zrobiłem polską flagę i zabrałem się za czytanie książki, którą
oczywiście Wam polecam. Czytanie zajęło mi dużo czasu. Po przeczytaniu zrozumiałem
dlaczego moja babcia, dziadek, rodzice wzruszają się słysząc Hymn Polski. Postanowiłem
zrobić dziadziowi niespodziankę. Nauczyłem się czterech zwrotek Hymnu Polskiego i odśpiewałem je na uroczystości rodzinnej. Wszyscy bili mi brawo, a ja
widząc radość na twarzy mojej babci i dziadka czułem się jak jeszcze
mały, ale dzielny Patriota.
Czy wiesz, że polska flaga jest biało–czerwona ponieważ są to kolory herbu Królestwa Polskiego, na którym znajdował się biały orzeł na
czerwonej tarczy?
Czy wiesz, że kolor biały symbolizuje lojalność i uczciwość, a czerwień odwagę i waleczność?
Czy wiesz, że kiedy trzymasz flagę polską w poziomie biały kolor
jest u góry, natomiast, gdy flaga jest w pionie, to kolor biały powinien
znajdować się po lewej stronie?
Polecam Wam i Waszym Rodzicom do wspólnego czytania książkę pt.: „Kocham Polskę.
Historia Polski dla naszych dzieci”, której autorami są Joanna i Jarosław Szarkowie.
Buziaczki, Wasz Kurierek!

Kocia Galeria
Bardzo spodobały się Wam portrety kotów przygotowane z okazji Międzynarodowego Dnia Kota przez uczestników zajęć w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Beskidzkiej. Oto kolejne rysunki.

Ala Popławska

Ania Kaczor

Maja

Maria Majkowska

