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Egz. bezpłatny

30 lat minęło

Inwestorzy kontra społecznicy

Szkoła Podstawowa nr 90, wchodząca w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych przy ul. Czarnogórskiej, obchodzi jubileusz 30-lecia istnienia. Rocznicowe spotkanie
było okazją do wspomnień, uhonorowania nauczycieli zasłużonych dla placówki oraz snucia
planów na przyszłość.
Na uroczystość przybyło liczne grono znamienitych gości. Byli
wśród nich m.in. Przewodniczący

Niedawno br. odbyło się kolejne spotkanie

Rady Miasta Krakowa Bogusław
Kośmider,

Walka
o Park Rzeczny
Drwinki
dotyczące organizacji ruchu na ul. Tuchow-

wiceprzewodnicząca

skiej. Oprócz licznych mieszkańców Tuchow-

Komisji Edukacji Rady Miasta Kra-

skiej, w tym Wspólnoty z nr 3, 4, 4a, 4b i 4c

kowa Marta Patena, przewodni-

- wzięli w nim udział przedstawiciele Zarządu

czący Rady i Zarządu Dzielnicy XI

Infrastruktury Komunalnej i Transportu, z dy-

Krzysztof Sułowski, reprezentanci

rektorem Andrzejem Olewiczem na czele,

Małopolskiego Kuratorium Oświa-

a także władze Dzielnicy XI, z przewodniczą-

ty, placówek oświatowych.

cym Krzysztofem Sułowskim na czele.

Osiągnięcia i podziękowania

O związkach wychowanków ze szkołą świad-

Przedstawiając swoją placówkę, dyrektor Ar-

Przy okazji rozmawiano o inwestycji przy

czą liczne wizyty absolwentów, którzy chwalą

tur Ławrowski podkreślał, że choć uczą się w

ul. Tuchowskiej 7, gdzie trwa oprotestowana

się swoimi osiągnięciami, wspominają szkolne

niej dzieci z różnych stron miasta, z różnym

budowa wielorodzinna (blokowa) z garaża-

czasy. Realnym dowodem na jakość pracy 160

stopniem sprawności, to czują się w niej zna-

mi podziemnymi. Dzielnica XI od lat wydaje

nauczycieli pracujących w ZSOI nr 7 są też wyni-

komicie, a klimat i atmosfera szkoły sprawiają,

w tej sprawie opinię negatywną, ale niestety

ki osiągane przez uczniów szkoły podstawowej

że każdy osiąga wyniki na miarę swoich możli-

nie jest to wiążące dla urzędników. Wydawane

i gimnazjum na testach kończących naukę na

wości. W praktyce realizowane jest motto szkoły

„wuzetki” (WZiZT - warunki zabudowy i zago-

kolejnych etapach kształcenia.

spodarowania terenu – przyp. red.) stale opro-

brzmiące: „Czerpiemy radość z czynienia dobra”.

c.d. na str. 8

testowuje też Stowarzyszenie Zrównoważonego Rozwoju Piasków Wielkich.
Inwestycja powstaje między zabudową
jednorodzinną. W tym miejscu na ul. Tuchowskiej nie ma chodnika ani pobocza, na dalszym odcinku są „szykany” drogowe. Wylot
ul. Tuchowskiej do Cechowej także pozbawiony jest poboczy i chodników, a to jest droga
do szkoły; piesi, w tym uczniowie, idą kontrapasem dla rowerzystów, ryzykując kolizją.
Słowem: ulica Tuchowska pozbawiona jest
infrastruktury, pozwalającej na zabudowę
wielorodzinną.

Od lewej: Justyna Czyż-Seidel, Agnieszka Frączek, Renata Lichoń, Renata Szopa, Piotr Grochowski, Liliana Dziewit, Elżbieta Lech, Krystyna Demczuk – laureaci nagród dyrektora ZSOI nr 7

c.d. na str. 3

KURIER DZIELNICY XI

2

Nr 6, Listopad 2015

Szanowni Państwo!

Dyżury Zarządu Dzielnicy XI
Krzysztof Sułowski
Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XI
Piątek w godz. 12.00 – 14.00

Kazimierz Bożek

     Listopad na pewno nie

Wiele wskazuje także na to, że dzięki duże-

jest miesiącem, w któ-

mu zaangażowaniu i mobilizacji mieszkańców,

rym nasza dzielnicowa

wspartych przez Radę Dzielnic i władze miasta,

przyroda - drzewa, krze-

udało się skutecznie obronić przed zabudową te-

wy, kwiaty - występują

ren zielony w rejonie ulic Estońskiej i Trawniki, co

Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy XI

w swoich najpiękniejszych, najbardziej żywych

otwiera możliwość jego zagospodarowania w ra-

Poniedziałek w godz. 10.00 – 12.00

barwach. Jednak właśnie teraz w listopadzie,

mach środków gminnych.

Jarosław Kajdański
Członek Zarządu Dzielnicy XI
Wtorek w godz. 10.00 – 12.00

kilka dni temu miałem zaszczyt i przyjemność

Niestety podobny słuszny protest mieszkań-

wręczać nagrody w corocznym dzielnicowym

ców, wspieranych od lat przez Radę Dzielnicy XI

konkursie - „Ogrody Podgórza Duchackiego”. To

a także organizacje pozarządowe w rejonie ulicy

wydarzenie skłania mnie do podzielenia się z Pań-

Tuchowskiej, nie zakończył się sukcesem. Pomimo

Janusz Kostrz

stwem kilkoma refleksjami na temat stanu naszej

negatywnej opinii Dzielnicy, Wydział Architektury

Członek Zarządu Dzielnicy XI

dzielnicowej zieleni.

i Urbanistyki UMK umożliwił realizację inwestycji

Czwartek w godz. 18.00 – 20.00

Miłosz Mleczek

Niewątpliwie w okresie ostatnich kilkunastu
lat znacząco zwiększyła się ilość tzw. terenów zie-

deweloperskiej na źródłach Drwinki (o czym szerzej w tym numerze).

lonych służących rekreacji i wypoczynkowi (mię-

W przyszłym roku nastąpi realizacja zadania

dzy innymi przy ul. Cechowej na Starym Kurdwa-

„Zielony skwer w centrum Piasków Wielkich” w oko-

nowie, przy ul. Heila gdzie powstał nowy ogródek

licy kościoła parafialnego przy skrzyżowaniu ulic

jordanowski, a także doposażany co roku w nowe

Niebieskiej, Cechowej i Rżąckiej, zgłoszonego przez

Biuro Dzielnicy XI

urządzenia zabawowe ogródek jordanowski

mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego

ul. Wysłouchów 34, 30 – 611 Kraków

w Parku Kurdwanowskim). Wszystko wskazuje

sfinansowanego ze środków Dzielnicy XI.

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

na to, że w przyszłym roku nastąpi realizacja naj-

Oprócz działań samorządu dzielnicowego

www.dzielnica11.krakow.pl

większego i najpoważniejszego od lat zadania

i miejskiego, duży wkład w poprawę estetyki na-

w tym zakresie, czyli rewitalizacja Parku Duchac-

szej dzielnic wnoszą sami mieszkańcy pracowicie

kiego. W związku z wnioskiem Rady Dzielnicy XI,

pielęgnując przydomowe ogrody i ogródki. Efek-

Sekretariat Rady i Zarządu
Dzielnicy XI czynny:

wspartym podpisami kilku tysięcy mieszkańców,

ty tych działań bardzo wyraźnie widać w okresie

władze miasta podjęły działania zmierzające do

wiosenno–letnim, zwłaszcza w rejonie gdzie do-

Poniedziałek w godz. 9.00 – 16.00

ochrony i zabezpieczenia przed ewentualnymi

minują domki jednorodzinne, w Woli Duchackiej,

Wtorek – piątek w godz. 11.00 – 15.00

inwestycjami deweloperskimi terenów wokół po-

w Piaskach Wielkich.

Członek Zarządu Dzielnicy XI
Środa w godz. 18.30 – 20.00

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

e-mail: dzielnica11@um.krakow.pl

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

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

toku Drwinka, czyli w rejonie osiedli Piaski Nowe,

Pomimo znacznie mniejszych możliwości cie-

Piaski Wielkie, gdzie w przyszłości ma powstać

szą także działania podejmowane w tym zakresie

park rzeczny.

przez mieszkańców dużych osiedli mieszkanio-

Trwa także budowa tzw. Smoczego Skweru
w Parku Kurdwanowskim, który jest pomyślany

KURIER DZIELNICY XI
www.dzielnica11.krakow.pl

wych. Za co wszystkim dzielnicowym ogrodnikom bardzo serdecznie dziękuję.
Krzysztof Sułowski

jako miejsce wypoczynku i rekreacji dla całej wielopokoleniowej rodziny.

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XI

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
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.

7. Konkurs
Szopki Krakowskiej
Parafia pw. Zmartwychwstania Pańskie-

Termin składania szopek: 19 grud-

go, Osiedlowy Klub Kultury Wola Duchacka

nia, Sala Kolumnowa dolnego kościoła

Wschód i Stowarzyszenie Przyjaciół Woli

OO. Zmartwychwstańców przy ul. Szkolnej

Duchackiej zapraszają dzieci i młodzież do

4, w godz. 12.00 – 17.00. Ogłoszenie wyni-

udziału w 7. Konkursie Szopki Krakowskiej

ków i rozdanie nagród nastąpi w niedzielę

„Panu Bogu i światu”.

20 grudnia po mszy św. o godz. 11.30.
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Walka o Park Rzeczny Drwinki
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Warto dodać, że w magistracie na wniosek

c.d. na str. 1

Rady Miasta Krakowa procedowane są dwa miej-

Kontrowersyjne wycinki drzew

scowe plany zagospodarowania przestrzennego

Tymczasem Wydział Architektury Urzędu

dla Parku Rzecznego Drwinka: Bochenka i Poded-

Miasta Krakowa podtrzymał zgody i budowa

worze. Strona społeczna, wraz z radnymi Dzielnicy

ruszyła, poczynając od kontrowersyjnej wycinki

XI, upominają się, aby miejscowym planem objąć

drzew, mimo że do 15 października trwał okres

także źródliska Drwinki, u zbiegu ulic. Łużyckiej i

ochronny dla ptasich gniazd. Pod piłą padła

Tuchowskiej.

m.in. 70-letnia czarna topola, drzewo zdrowe

Czy plany ochronią te tereny przed zabudo-

i wpisane w krajobraz Piasków Wielkich. Miej-

wą? Park Rzeczny Drwinka między ulicami No-

sce to stanowi źródlisko Drwinki o historycznej

wosądecką a Wielicką, łączy dwie południowe

nazwie Basta, kiedyś rosły tam m.in. chronione

dzielnice Krakowa, jest terenem cennym kra-

XI przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Bo-

storczyki (zasypane gruzem – sic!).

jobrazowo i przyrodniczo, występują tu m.in.

gusława Kośmidera. Agnieszka Mędrek podzię-

rzadkie gatunki ptaków i stanowi-

kowała Przewodniczącemu za jego osobiste

ska chronionego skrzypu olbrzy-

zaangażowanie w rozwiązywanie wszystkich

miego. Teren ten stanowi ponad-

problemów związanych z parkiem Drwinki. Po-

to kanał wentylujący miasto, co

prosiła również, aby Przewodniczący Kośmider

powinno być priorytetem w sy-

zwrócił uwagę na nieobjęte planem ochronnym

tuacji deklarowanej przez Miasto

tereny przy ulicy Podedworze, które może wy-

walki ze smogiem.

korzystać deweloper. Mając na uwadze wysokie

Społecznicy nie ustępują

koszty związane z wykupem terenów pod park,

Podczas wrześniowej sesji Rady

poprosiła, aby w pierwszej kolejności chronić te

Dzielnicy XI Agnieszka Mędrek

tereny, którym grozi zabudowa. - Są one dla nas

i Jan Czerwiński przekazali na ręce

wszystkich priorytetowe, nie chcemy bowiem,

dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej

aby deweloper okazał się szybszy w swoich dzia-

Piotra Kempfa karton z podpisami

łaniach, bo w rezultacie zabraknie nam terenów

mieszkańców w sprawie przyspie-

zielonych - mówiła Pani Agnieszka.

szenia wykupu terenów. Podpisów

Na początku listopada br. Komisja Mienia

jest już ok. 5 tys. Warto dodać, że

RMK pozytywnie zaopiniowała zakup 0,41 ha

aktywny udział w tej zbiórce brali

terenów w ramach Parku Drwinki - razem jest

także radni Dzielnicy XI.

już 4,32 ha, a docelowo ma być... 50 ha. Krok po

Następną okazją do porusze-

kroku wykupywane są działki pod Park Drwinki,

nia problemu ochrony źródlisk

ale idzie to zbyt wolno. Priorytetem dla Miasta

Drwinki była obecność na paź-

są obecnie tereny wokół Zakrzówka.

dziernikowej sesji Rady Dzielnicy

Tekst i zdjęcia Jarosław Kajdański

Prymicje biskupie
Parafia OO. Zmartwychwstańców była pod

wydarzenia. Odbyła się tu msza św. prymicyjna

milton na Bermudach. Głównym konsekrato-

koniec października świadkiem niezwykłego

nowego biskupa diecezji Hamilton na Bermu-

rem nowego ordynariusza diecezji Hamilton

dach. Jest nim od niedaw-

był przechodzący na emeryturę biskup Robert

na

Kurtz CR, natomiast współkonsekratorami abp

z

Zmartwychwstaniec
–

Nicola Girasoli, nuncjusz apostolski w Trinidad

ks. bp. Wiesław Śpiewak,

Prowincji

Polskiej

i Tobago oraz abp Patric Pinder, przewodniczą-

który przed laty mieszkał

cy Konferencji Episkopatu Antyli.

w Woli Duchackiej przy
ul. Laszczki.

Ojciec Paul Voisin CR, wikariusz generalny,
odczytał papieską bullę, a kandydat na biskupa

Ojciec Wiesław Śpie-

publiczne wyraził wolę do przyjęcia święceń.

wak CR przyjął święcenia

Po odśpiewaniu Litanii do Wszystkich Świętych,

biskupie 1 października

konsekratorzy odmówili modlitwę konsekracyj-

w katedrze pw. św. Teresy

ną nad leżącym krzyżem biskupem nominatem

od Dzieciątka Jezus w Ha-

c.d. na str. 9
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Z obrad Rady Dzielnicy
Wizyta Przewodniczącego Rady Miasta
Krakowa

- zakończenie uzgodnień z okolicznymi miesz-

były prowadzone cyklicznie oraz o toczącej się

kańcami i wybudowanie parkingu „park and

dyskusji na temat wprowadzenia Krakowskiej

Na październikowej sesji Rady Dzielnicy XI po

ride” przy pętli tramwajowej na os. Kurdwanów.

Karty Mieszkańca, która dawałaby różne ulgi

raz kolejny gościł Przewodniczący Rady Miasta

Długą dyskusję wywołała kwestia remontu

i przywileje tym, którzy płacą podatki w Krako-

Krakowa Bogusław Kośmider, który przekazał in-

ul. Cechowej. Przewodniczący Kośmider tłu-

wie.

formacje o planowanych inwestycjach i remon-

maczył, że wie o złym stanie tego traktu, ale

Pomniki przyrody

tach na terenie naszej dzielnicy w 2016 r.

nie może zagwarantować wyremontowania tej

Radni pozytywnie zaopiniowali wniosek

Będą to m.in.:

ulicy w 2016 r., gdyż Kraków ma wiele wydat-

Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu

- remont ul. Nowosądeckiej;

ków związanych z organizacją Światowych Dni

Miasta Krakowa o uznanie dwóch metasekwoi

- rewitalizacja Parku Duchackiego;

Młodzieży. Radni przekonywali, że właśnie z po-

chińskich rosnących przy ul. Przykopy 10 za po-

- przejęcie skweru przy ul. Estońskiej od Spół-

wodu ŚDM należy Cechową wyremontować, by

mniki przyrody.

dzielni Mieszkaniowej „Podgórze”, co umożli-

była alternatywna trasa dla rzeszy pielgrzymów

Zmiana zadań

wi stworzenie tam miejsca rekreacji i wypo-

udających się w okolice Wieliczki na spotkanie

czynku, tzw. smoczego skweru;

z papieżem Franciszkiem.

Wobec braku możliwości wykonania w tym
roku przebudowy drogi i chodnika, tzw., sięga-

- wybudowanie dodatkowego parkingu przy

Przewodniczący Kośmider przekazał rów-

cza, przy ul. Beskidzkiej, zdecydowano o prze-

Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyj-

nież informacje o planowanych zmianach

znaczeniu zwolnionych środków na potrzeby

nymi nr 162 przy ul. Stojałowskiego. Warun-

w studium zagospodarowania przestrzennego

Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 przy ul. Ka-

kiem jest pokonanie trudności formalnych;

miasta i dyskusji na temat polityki parkingo-

mieńskiego. Za ponad 16 tys. zł szkoła kupi

- zgromadzenie dokumentacji niezbędnej do

wej. Radni dowiedzieli się także o determinacji

dodatkowe wyposażenie do pracowni odna-

rozpoczęcia budowy (w 2017 r.) Centrum Kul-

władz Krakowa, by badania Barometr Krakowa,

wialnych źródeł energii oraz pracowni elektro-

tury i Rekreacji przy ul. Czarnogórskiej;

dotyczące różnych aspektów życia w mieście,

nicznej i elektrycznej.

Kalejdoskop dzielnicowy
Kolejne dwie kamery
Rozszerza się sieć monitoringu wizyjnego na
terenie naszej dzielnicy. Obserwacją strażników

nych na ten cel przez rady dzielnic X, XI i XII,

Do udziału zaproszono najciekawszych pod-

natomiast drugi sfinansowała Gmina Miejska

górskich wystawców, znanych z poprzednich

Kraków.

targów, a także wielu nowych. Można się będzie
zaopatrzyć w oryginalne prezenty.

miejskich dyżurujących przy stanowisku oglądu

W symbolicznym przekazaniu pojazdów brali

monitoringu w placówce Straży Miejskiej Mia-

udział przedstawiciele policji oraz reprezentanci

sta Krakowa przy ul. Cechowej obejmowane są

rad dzielnic, które przekazały pieniądze. Dziel-

Rada Dzielnicy XI oraz Dom Kultury Podgórze.

miejsca, gdzie dochodzi do aktów wandalizmu,

nicę XI Podgórze Duchackie reprezentowała

Walczące miasto

wybryków chuligańskich, ale i niebezpieczne

Przewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa i Pra-

skrzyżowania. Niedawno zainstalowano kolej-

worządności Krystyna Gawrysiak.

można oglądać w Muzeum Historycznym Mia-

ne dwie kamery – jedną na skrzyżowaniu ulic

Bezpieczniej na ul. Halszki

sta Krakowa, w oddziale Fabryka Schindlera.

Halszki i Bujaka a drugą w okolicach Szkoły Pod-

Partnerami targów są Rada Dzielnicy XIII,

To tytuł wystawy, którą do 21 lutego 2016 r.

Po wielu miesiącach starań zamontowano

Prezentowane są na niej archiwalia i fotografie

stawowej nr 162 przy ul. Stojałowskiego.

tzw. „wyspy zwalniające” na ul. Halszki, w okoli-

po Janie „Halszce” Kowalkowskim i innych bo-

Radiowóz dla policji

cach wejścia do Parku Kurdwanów. Okazało się,

haterach II wojny światowej.

Policjanci z Komisariatu VI Policji w Krakowie

że dopiero właśnie te „wyspy” skłoniły kierow-

Jan Kowalkowski, znany jako porucznik „Hal-

Bieżanowie otrzymali dwa nowe radiowozy.

ców do przestrzegania obowiązującego w tym

szka”, patron ulicy na os. Kurdwanów, urodził się

Jeden został kupiony z pieniędzy przeznaczo-

miejscu ograniczenia prędkości do 40 km/h.

w roku 1921. Podczas II wojny światowej był do-

Świąteczne targi

wódcą patrolu likwidacyjnego w odcinku „Żel-

   Stowarzyszenie PODGORZE.PL za-

bet” obwodu Kraków-Miasto Armii Krajowej.

prasza 5 grudnia na Rynek Podgórski

Organizował i uczestniczył w wielu akcjach dy-

na świąteczną edycją Targów Rzeczy

wersyjnych i sabotażowych na terenie Krakowa.

Wyjątkowych. Dotychczas wydarze-

Do jego zadań należało również wykonywanie

nie organizowane było latem, teraz

wyroków śmierci na konfidentach Gestapo.

w odświeżonej formule, odbędzie
się w przededniu św. Mikołaja. Będą
prezenty, smakołyki i inne atrakcje.

Jan Kowalkowski pochowany jest na nowym
Cmentarzu Podgórskim.
Opr. K.
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Konkurs pięknego czytania
Kolejny Konkurs Pięknego Czytania Pro-

a Grzegorz Pająk, którego syn chodzi o klasy

zy i Poezji zorganizowany w Szkole Podsta-

VI a córka do kl. IV, przeczytał historię Bazyliszka

wowej nr 162 przy ul. Stojałowskiego udo-

w wersji Andrzeja Sapkowskiego - powiało hor-

wodnił, że uczniowie kochają słowo pisane,

rorem...

pięknie czytają i interpretują teksty.

Jury konkursu, w składzie: Jolanta Frankow-

Na uczestników konkursu czekały niespo-

ska, Janina Piechówka, Justyna Rychlicka i stu-

dzianki. Nauczycielka języka polskiego Justy-

dentka Edyta Jęczmionek, miało ciężki orzech

na Rychlicka, niczym zawodowa aktorka, za-

do zgryzienia przy ustalaniu laureatów. Kalku-

prezentowała „Lokomotywę” Juliana Tuwima,

lator poszedł w ruch przy liczeniu punktów. Nie

5
na darmo od lat w sali, gdzie przeprowadzany
jest konkurs, pojawia się hasełko: „3majcie się
pro100 i czytajcie o2żnie”.
Oto wyniki:
Klasy VI
I miejsce Laura Boratyn, Jakub Kotara, Karol Marynowski kl. VI b – wszyscy zgromadzili maksymalną liczbę punktów
II miejsce Jaromir Kolano, kl. VI a i Igor Cholewiński, kl. VI c
III miejsce Aleksandra Zawadzka, kl. VI e
Wyróżnienia: Zofia Figlarska (VI b), Anna Zawadzka (VI e), Justyna Kryjomska (VI g), Karolina Boroń (VI c), Anna Kowalska (VI c), Aleksandra Żmudka (VI b) i Gabriela Zatoń (VI b)
Klasy V
I miejsce Piotr Dryja, kl. V h
II miejsce Zofia Brydak, kl. V c
III miejsce Natalia Choroszy, kl. V c
Wyróżnienia: Wiktoria Stawiarska (V d), Michał
Klimek (V d), Aleksandra Zakszewska (V h) i Weronika Bebej (V a).
JP

Ze szkolnego podwórka „55-tki”

ne przygotowując kolaż. Najpiękniejsze prace zostały wybrane, a ich autorzy nagrodzeni
podczas uroczystego apelu. Był on też świetną

Jesień w pełni. Kolorowe liście szeleszczą pod

też rózgi - czas pokaże. A potem już będą święta,

okazją do zareklamowania różnych nowości

nogami. Minęły już dwa miesiące wytężonej pra-

Nowy Rok, i… koniec pierwszego okresu nauki

wydawniczych, o które ostatnio wzbogaciła się

cy. Jeszcze tylko kilka tygodni i do uczniów przyj-

w bieżącym roku szkolnym.

nasza szkolna biblioteka.

dzie święty Mikołaj, czy przyniesie prezenty, czy

Pierwszaki już się zaadaptowały w nowym

Wielu uczniów startowało w konkursach

miejscu, a szóstoklasiści coraz bar-

pod egidą Małopolskiego Kuratora Oświaty. Do

dziej nerwowo odliczają upływają-

dalszych rozgrywek zakwalifikowali się uczest-

cy czas do dnia sprawdzianu, który

nicy konkursu z języka angielskiego, przyrody

zweryfikuje ich wiedzę i umiejętności

i matematyki. Liczymy na ich sukcesy w kolej-

oraz otworzy drzwi do wymarzonego

nym etapie!

gimnazjum.

W tym roku szkolnym wszystkie klasy w ra-

Za nami wiele szkolnych uroczysto-

mach innowacji pedagogicznej pod tytułem

ści. W ostatnim czasie było ich kilka…

Watch and act. Film i drama na lekcji języka an-

Podsumowany został Międzyna-

gielskiego na dodatkowych lekcjach przygo-

rodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

towują rozmaite scenki i mini formy teatralne.

oraz wszystkie związane z nim kon-

Oprócz rozwijania funkcji komunikacyjnych

kursy przygotowane przez panią bi-

i aktywności językowej są one doskonałą formą

bliotekarkę oraz nauczycielki języka

nauki poprzez zabawę. Wszystkie przygoto-

polskiego.

wania do występów pełne są emocji. Pierwsze

Promując hasło BIBLIOTEKI SZKOL-

przedstawienia już za nami. Klasy piąte pod kie-

NE RZĄDZĄ i zachęcając do czytania

runkiem swej nauczycielki przygotowały przed-

książek, uczniowie walczyli w kon-

stawienie w języku angielskim nawiązujące do

kursie „O dyrektorskie pióro” i tytuł

„Hamleta” Szekspira. Tytuł inscenizacji to Ham-

mistrza pięknego pisania, układali

let’s Halloween.

akrostych lub wiersz o dowolnej
budowie, tworzyli „drzewo recenzji”
oraz ujawniali swe talenty plastycz-

Wszyscy z niecierpliwością czekają na wystąpienia pozostałych klas.
eSKa

6

Cudaki zwierzaki
Pod takim hasłem w świetlicy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 odbył się konkurs plastyczny. Zorganizowano go
w ramach działań szkoły promującej zdrowie.
Zadaniem uczestników było wykonanie pracy
przestrzennej z dostępnych „darów jesieni” pochodzących z sadu, ogrodu, lasu, parku, itp.

KURIER DZIELNICY XI
Przy ocenianiu prac jury brało pod uwagę
pomysłowość, oryginalność, estetykę wykonania. W holu szkoły zorganizowano „apetyczną”
wystawę, na której można było podziwiać zgłoszone prace.
Oto laureaci konkursu
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X lat Młodej
Akademii Tańca
Młoda Akademia Tańca działającą przy Mło-

I miejsce: Hania M. z klasy 2 i, Michalina S. z klasy 1 d,

dzieżowym Domu Kultury im. K. I. Gałczyńskie-

II miejsce: Dawid P. z klasy 2 b, Robert G. z klasy 1 b,

go przy ul. Beskidzkiej obchodzi w tym roku

III miejsce: Szymon R. z klasy 1 e i Wiktoria P. z klasy 2 h.

jubileusz X–lecia istnienia. Przez zespół, który

Jury przyznało również sześć wyróżnień.

gromadzi dzieci i młodzież w wieku 4-18 lat,

Dziękujemy uczniom za wykonanie pięknych prac. Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy sukcesu.

przewinęły się już setki osób.
Młodą Akademię Tańca współtworzyły dzieci,
z których część dotąd uczestniczy w zajęciach

Organizatorki Renata Pulikowska i Anna Sierżega

zaawansowanej grupy repertuarowej. Zespół

Zdjęcia Sylwia Mrzygłód

cieszy się dużą popularnością i sympatią widzów.
Obecnie istnieją trzy grupy o zróżnicowanym
poziomie zaawansowania i wieku uczestników.
Zespół trenuje pod okiem Agnieszki Jastrzewskiej - choreografa i pedagoga, czynnej tancerki,
zdobywającej doświadczenie w pracy z tancerzami, muzykami, aktorami w Polsce i za granicą.
Młodsze grupy Młodej Akademii Tańca specjalizują się w krótkich układach tanecznych
prezentowanych na pokazach, konkursach,
gdyż założeniem pracy z młodszymi uczestnikami jest ich ogólne techniczne przygotowanie
w zakresie ruchowym, jak i budowanie odwagi
i inspirowanie do działania. Starsze grupy tworzą już rozbudowane choreografie parateatralne oparte na ruchu. Spektakle Młodej Akademii
Tańca łączą taniec, teatr i muzykę.
Głównym założeniem programowym pracowni jest skupienie się na formach, w których,

Ślubowanie
najmłodszych
Zgodnie z tradycją, w Szkole Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 odbyła się
uroczystość ślubowania uczniów dziewięciu
klas pierwszych. To niezwykle ważny i radosny
dzień dla pierwszoklasistów, ich wychowawców, nauczycieli i rodziców.
Przejęte pierwszaki z dumą ślubowały na
sztandar szkoły i z powagą czekały na moment
pasowania na ucznia. Aktu tego dokonały dyrektor Maria Baran i jej zastępczynie - Elżbieta
Adamkiewicz i Agata Kieniewicz.
Chcąc pokazać wszystkim, że są już gotowi do podjęcia szkolnych wyzwań, pierwszaki
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poza techniką tańca, kładzie się nacisk na rozwój kreatywny dziecka, wszechstronny rozwój
psychoruchowy. Szczególnie w etiudach parateatralnych można wydobyć z młodych tancerzy ich naturalne możliwości i talenty.
Dzieci i młodzież uczą się współpracy, budując zwarty zespół, oparty na przyjaźni, radości
i wzajemnej pomocy. Setki godzin spędzonych
na sali, zaowocowały wieloma choreografiami
prezentowanymi na przeglądach i konkursach
o zasięgu wojewódzkim, niektóre z nich były
wysoko oceniane przez jurorów.
Zespół jest wspierany przez rodziców, którzy zawsze chętnie oglądają prezentacje Młodej
Akademii Tańca, udzielają pomocy w organizacji
koncertów i są otwarci na wszelką współpracę.
Mam nadzieję, iż udział w zajęciach Młodej
Akademii Tańca będzie ciekawym doświadczeniem życiowym dla dzieci i młodzieży, że na
długo pozostanie w ich pamięci i wspomnieniach rodziców.
Agnieszka Jastrzewska
Zdjęcia Antoni Mazur

z przejęciem recytowały wiersze i śpiewały pio-

W klasach czekały na dzieci niespodzianki

Życzymy Wam pierwszaki, by każdy dzień

senki. Potem nastąpiły życzenia, rozdanie pa-

od rodziców - klocki i gry, które umilą im pobyt

miątkowych dyplomów, no i na koniec zdjęcia.

w szkole. To święto uczniów, więc nie zabrakło

Dorota Niedośpiał

Każdy pierwszak wnikliwie oglądał swój pierw-

słodkich wypieków dla podkreślenia wyjątko-

Zdjęcia Ewa Dziewierz

szy dokument – szkolną legitymację.

wości tego dnia.

w szkole był wspaniałą przygodą z nauką.

KURIER DZIELNICY XI
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30 lat minęło

dent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski nagro-

c.d. ze str. 1

dził swoimi nagrodami. Otrzymali je Anna Biń-

Szkoła otrzymała liczne listy gratulacyjne,

czycka-Dąbek, Alicja Fraś, Kinga Matura, Bartosz

całej szkolnej społeczności nie szczędzono

Mikołajski, Ewa Słomka i Bożena Suchta. Swoje

wyrazów uznania. Przewodniczący Bogusław

nagrody kilkunastu osobom przyznał także dy-

Kośmider podzielił się też dobrą wiadomością

rektor ZSOI nr 7 Artur Ławrowski.

dotyczącą budowy przy placówce Centrum

Wspomnienia

Kultury i Rekreacji. Jego elementem będzie

Po części oficjalnej uroczystości przyszedł

m.in. hala sportowa, które bardzo brakuje w tak

czas na wspomnienia. Krystyna Zawadzka,

dużej szkole jaką jest ZSOI nr 7. Jest szansa, by

która po Antonim Konopce kierowała szkołą

dokumentacja CKiR powstała w 2016 r., a lata

nr 90 w pierwszych latach jej istnienia, mówiła

2017-2018 upłynęły na intensywnych pracach

o marzeniach, by było „normalnie i spokojnie”.

budowlanych.

Początkowo tak nie było, bo szkoła rozpoczę-

Przewodniczący Krzysztof Sułowski podkre-

ła działalność, gdy w jej części trwały jeszcze

ślił, że Dzielnica XI nie ma powodów do wstydu

prace budowlane, wokół rozpościerał się „ko-

ze stanu oświaty na jej terenie. – Nasze szkoły

smiczny krajobraz” pozostawiony przez budow-

osiągają bardzo dobre wyniki. Sukcesy uczniów,

lańców. Zdobywano więc rośliny i sadzono je

ich osiągnięcia naukowe, artystyczne i sporto-

rękami nauczycieli i rodziców wokół szkoły, by

we są możliwe dzięki dobrym nauczycielom, za-

było choć trochę przyjemniej.

angażowanym dyrektorom – mówił przewodniczący Sułowski.

Przedstawiając

historię
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wprowadziła na rynek pierwszą wersję systemu
swojej

szkoły

Windows.

uczniowie odwoływali się do ważnych wyda-

Podczas programu artystycznego było

Dowodem na wysoką jakość pracy pedago-

rzeń w kraju i na świecie. Z prezentacji można

barwnie, wesoło i bardzo sympatycznie. Szcze-

gów z ZSOI nr 7 jest uhonorowanie ich licznymi

się było dowiedzieć, że gdy szkoła rozpoczyna-

gólnie życzliwie przyjęto występ przedszkola-

nagrodami. Dwóch z nich otrzymało Medale

ła działalność, to prof. Zbigniew Religa dokonał

ków i wokalistów.

Komisji Edukacji Narodowej. Sześcioro Prezy-

pierwszego przeszczepu serca a firma Microsoft

DUL

Była dyrektor Szkoły Podstawowej nr 90 Krystyna Zawadzka i obecny dyrektor ZSOI
nr 7 Artur Ławrowski
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Jesień w „Krakowiaku”

9
okolicznych pszczelarzy. Ponadto uczestnicy
spotkania mieli okazję zdobyć wiedzę na temat
znaczenia pszczół w świecie. Podczas wygieł-

Miło mi poinformować o wysokich lokatach,

zowskiego odpustu proponowano przybyłym

i Tańca „Krakowiak” rozpoczęliśmy już w ostatni

jakie zdobyliśmy.

gościom m.in. kiermasze z ciekawymi produk-

weekend sierpnia, kiedy to Zespół zaprezento-

Aleksandra Klimek i Dominik Bigaj - II miejsce

tami, warsztaty, konkursy i biesiadę. Natomiast

wał się swoszowickiej publiczności podczas Do-

w kategorii I D

koncert w NCK sprzyjał temu, by spotkać się

żynek Miejskich. Kolejne tygodnie obfitowały

Oliwia Jędrszczyk i Mikołaj Pasionek - III miejsce

z inny mi zespołami folklorystycznymi i wymie-

w równie atrakcyjne wydarzenia.

w kategorii II D

nić się doświadczeniami artystycznymi.

Występy i sukcesy

Dagmara Gąstoł i Maciej Lalik - IV miejsce w ka-

Sesja zdjęciowa

Jesień w Międzyszkolnym Zespole Pieśni

We wrześniu nasi podopieczni wzięli udział

tegorii II D

Jesienny czas dla MLZPiT „Krakowiak” to

w XXII Święcie Pszczelarzy Krakowskich, czyli

Maja Badzińska i Mateusz Romowicz - V miejsce

również dwie sesje zdjęciowe. Pierwsza z nich

Krakowskim Miodobraniu i Rodzinnym Week-

w kategorii II D

odbyła w ramach współpracy z Najmniejszą

endzie z MLZPiT „Krakowiak”. Ten ostatni odbył

Julia Pater i Mikołaj Szafraniec - IV miejsce w ka-

na Świecie Fabryką Cukierków „Ciuciu Cu-

się podczas Tradycyjnego Odpustu „Pod czer-

tegorii III open.

kier Artist”. Scenerią zdjęć był Rynek Główny,

woną jarzębiną” w Wygiełzowie.

Na koniec miesiąca Zespół wystąpił gościn-

Wawel i okolice. Druga zaś, przy udziale na-

Natomiast w październiku wychowankowie

nie w Nowohuckim Centrum Kultury w ramach

szych najmłodszych podopiecznych, została

uczestniczyli w I Regionalnym Turnieju Tańców

jesiennego koncertu Dziecięcego Zespołu Gó-

zorganizowana w siedzibie Zespołu. Efekty

Polskich „O Laur Beskidów” Bielsko Biała 2015.

ralskiego „Mali Hamernicy”.

obu sesji można zobaczyć na naszej stronie

Wszystkie wspomniane wydarzenia były

www.krakowiak.edu.pl w zakładce Galeria.

bardzo barwne i obfitowały w wiele atrakcji.

Małgorzata Pałka

Miodobraniu towarzyszyła wystawa produktów

Specjalista ds. promocji

Prymicje biskupie
c.d. ze str. 3
i nałożyli ręce na jego
głowę. Nad głową otrzymującego sakrę biskupią trzymano otwartą
księgę Pisma Świętego
– jako znak Ducha Świętego, który zstępuje
na biskupa. Podczas obrzędów dopełniających
konsekracji biskupiej nastąpiło namaszczenie
krzyżmem świętym i przekazanie księgi Ewangelii, insygniów biskupich – mitry, pastorału
i pierścienia.
Dewizą nowego pasterza diecezji są słowa

Bermud (gałązka cedru bermudzkiego, drzewa

tedry wawelskiej) oraz godło Zgromadzenia

„Deus caritas est, Alleluja” (Bóg jest miłością, Al-

rosnącego tylko na Bermudach), rodzinnego

Zmartwychwstania Pańskiego (chorągiew Zmar-

leluja). W herbie biskupim znajdują się symbole

miasta Krakowa (litera K w koronie z drzwi ka-

twychwstania).
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Cuda z dyni
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Pod koniec października korytarz w Niepublicznym Przedszkolu Smerfy przy ul. Łużyckiej
zapełnił się wesołymi i kolorowymi dyniami. Jak
co roku zorganizowano konkurs dla przedszkolaków i ich rodziców. Główną bohaterką konkursu była dynia.
To typowo jesienne warzywo jest nie tylko
składnikiem aromatycznych i rozgrzewających zup czy też pysznych ciast, ale jest też
świetną bazą do stworzenia różnorodnych
prac plastycznych. Dzieci razem z rodzicami
zrobiły z dyń bohaterów ulubionych bajek,
zwierzęta, karoce i wiele, wiele innych ciekaLaureaci konkursu. Od lewej Karolina Kilar, Mira Jakubowska, Nikola Nowak, Nikola Chachlowska,
Oliwia Świda, Milena Pac, Julia Soczówka, Tomasz Pocałuń, Jacek Skrzypczyk

wych stworków.

Konkurs cieszył się dużą popularnością:
zgłoszono prawie 30 prac. Każda z nich była
piękna i niepowtarzalna! Nauczyciele mieliby
twardy orzech do zgryzienia, gdyby musieli
wybrać najpiękniejszą dyniową pracę. Na szczęście to nie oni podejmowali tą trudną decyzję
– zwycięskie prace zostały wyłonione w głosowaniu przedszkolaków i rodziców.
Po podliczeniu głosów przyznano 3 główne nagrody oraz 6 wyróżnień. Jednakże każda
Wyróżnienie - Julia Soczówka

Wyróżnienie - Mira Jakubowska

Wyróżnienie - Nikola Nowak

z dyń zasługiwała na nagrodę, dlatego wszyscy
uczestnicy konkursu otrzymali drobne upominki.
I miejsce – Karolina Kilar
II miejsce – Jacek Skrzypczyk
III miejsce – Oliwia Świda
Wyróżnienia – Mira Jakubowska, Nikola Chachlowska, Nikola Nowak, Tomasz Pocałuń,
Julia Soczówka, Milena Pac.

3 miejsce - Oliwia Świda

1. miejsce - Karolina Kilar

2. miejsce - Jacek Skrzypczyk

Wyróżnienie - Milena Pac

Wyróżnienie - Nikola Chachlowska

Wyróżnienie - Tomasz Pocałuń

Anna Loska
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Pasowanie na przedszkolaka
Pasowanie na Przedszkolaka w Niepublicznym Przedszkolu „Smerfy” przy ul. Łużyckiej,

11
Te małe dzieciaki, które jeszcze na początku września z trudem rozstawały się z rodzi-

było wielkim wydarzeniem dla wszystkich ma-

cami, dzisiaj z uśmiechem wędrują co rano do

luszków i ich rodziców.

przedszkola, gdzie spędzają czas na wesołych
zabawach i poszerzają wiedzę o otaczającym
je świecie. Odważne przedszkolaki z grupy Zajączków zdecydowanie zasłużyły na pasowanie
na Radosnego i Dzielnego Przedszkolaka.
Podczas występu dzieci złożyły ślubowanie
i zostały pasowane wielkim ołówkiem. Tym
samym oficjalnie stały się prawdziwymi Przedszkolakami! Po uroczystości Zajączki razem
z rodzicami i nauczycielkami świętowały ten
ważny dzień w radosnej atmosferze.
Anna Loska

Celtyckie pożegnanie lata

duchów i czarownic bywa. Podczas zabawy autorzy najciekawszych przebrań zostają wyróżnieni nagrodami.
Nauka przez zabawę
Uczestnicy naszego spotkania brali udział
w licznych konkursach i quizach dotyczących
zwyczajów związanych ze świętem Hallowe’en.
W ten sposób nie tylko poszerzyli swoją wiedzę
na ten temat, ale także zakres słownictwa, gdyż
wszystkie konkursu prowadzone były w języku
angielskim.
Dla najmłodszych, którzy jeszcze nie umieją
czytać i pisać przygotowano bardzo proste tańce, wykorzystujące ruch oraz konkurs na najgłośniejszy i najbardziej przerażający okrzyk.
Obchodzenie lub akcentowanie świąt związanych z tradycjami anglosaskimi czy amerykańskimi jest ściśle związane z nauką języka
angielskiego. Dobrze jest znać kulturę, tradycje

Jak co roku, w ostatni piątek październi-

Wszystkich Świętych. Stąd wzięły się tradycyjne

i zwyczaje związane z krajem i językiem, które-

ka, uczestnicy zajęć sekcji języka angielskiego

zabawy związane z wykonywaniem lampionów

go się uczymy.

MDK im. K. I. Gałczyńskiego przy ul. Beskidzkiej

z dyni – ich zadaniem było rozświetlenie coraz

Nieodmiennie na proponowane przez nas

oraz ich rodzice przybyli na spotkanie zorgani-

ciemniejszych i dłuższych wieczorów. Przecież

lekcje otwarte przychodzą rodzice – świetnie,

zowane z okazji święta Hallowe’en. Gościliśmy

dawno, dawno temu nie było elektryczności!

że włączają się do zabaw, konkursów i tańców.

również uczestników zajęć z innych sekcji dzia-

Warto też dodać, iż początkowo lampiony wy-

W ten sposób nie tylko spędzają czas ze swo-

łających w naszej placówce.

konywane były z rzepy. Później jednak okazało

imi dziećmi, ale także dowiadują się wielu cie-

Zaczęło się od rzepy

się, że dynia jest lepszym warzywem, bo jest

kawostek. W czasie tego typu imprezy można

bardziej miękka.

nie tylko spotkać się i porozmawiać z innymi

Ponieważ wokół tego święta krąży wiele nieprawdziwych pogłosek i różnych skojarzeń, na-

Inne zwyczaje związane z tym świętem rów-

rodzicami, ale też zawrzeć nowe znajomości,

szą lekcję otwartą rozpoczęliśmy od multime-

nież nawiązują do owoców jesieni np. bobbing

wymienić się poglądami, czy też zrobić i wysłać

dialnej prezentacji, która wyjaśniła wszystkim,

for apples, czyli łowienie jabłek z wody bez po-

komuś zdjęcia. I właśnie takie idee przyświecają

iż już bardzo, bardzo dawno temu święto to ob-

mocy rąk. Dzieci uwielbiają ten konkurs, które-

nam, gdy organizujemy lekcje otwarte związa-

chodzone było przez Celtów. Było to tradycyjne

mu towarzyszy wiele emocji i śmiechu. Stałym

ne z działalnością naszych sekcji.

pożegnanie z latem, które wtedy kończyło się

elementem naszej zabawy jest przebieranie się

Barbara Grochola

przed dniem obchodzonym obecnie jako Dzień

w przeróżne „straszne” kostiumy, jak to na balu

Dorota Kowalska
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Cześć Dzieciaki!
Trzymacie w rękach przedostatni numer Kurierka w tym roku. Jest listopad, spadły już ostatnie listki z drzew.
Coraz częściej myślisz o zbliżających się świętach, odwiedzinach najmilszego gościa – św. Mikołaja. Powoli nachodzą mnie myśli podsumowujące ten rok - co udało mi się osiągnąć, jakie książki przeczytałem, czego się
nauczyłem. Rodzą się w mojej głowie nowe pomysły na Nowy Rok.
Chciałbym podzielić się z Wami Drogie Dzieciaki moim odkryciem roku 2015. Każdy z Was z pewnością zna
historię o drewnianej marionetce, która pragnęła zmienić się w chłopca. Oczywiście piszę o Pinokiu, chłopcu
z drewna, którego wymyślił Carlo Collodi, a właściwie Carlo Lorenzini. Domyślacie się pewnie, że piszę o jednej
osobie. O włoskim pisarzu Carlo Lorenzini, który przyjął
pseudonim Collodi. A wiecie skąd pomysł na taki pseudonim? Odpowiedź znajdziecie na mapie. Poszukajcie na
mapie Toskanii, miejscowości o tej właśnie nazwie lub
poszukajcie w biografii, czyli w opisie życia postaci, miejsca gdzie urodziła się mama autora książki pod tytułem:
„Pinokio”.
Moim odkryciem nie jest oczywiście sama historia
chłopca, któremu rósł nos gdy kłamał. Wcześniej poznałem wiele wydań tej książki. Zaczynając od „tradycyjnych”, a kończąc na rozkładanych i pięknie ilustrowanych
książkach. W październiku 2014 roku oglądałem kolejną,
piękną ekranizację historii biednego i samotnego stolarza
Gepetto. Bardzo podobał mi się ten film, a najbardziej zapamiętałem postać złej lisicy. W tym roku miałem okazję
zobaczyć kolejną odsłonę tej znanej i lubianej przez dzieci i dorosłych historii. W listopadową sobotę byłem wraz
z rodzicami w Teatrze im Juliusza Słowackiego w Krakowie. Wcześniej chodziłem do teatru i z rodzicami i z dziećmi z przedszkola. Teatrzyki przyjeżdżają też do naszego
przedszkola. Dzieci w szkole też przygotowują dla nas
przedstawienia i wtedy one są aktorami z Teatru Animek.
Ale muszę Wam się przyznać, że dopiero Teatr Słowackiego zrobił na mnie ogromne wrażenie.
Po pierwsze siedziałem w loży - to taki pokoik dla widzów na balkonie. Nasza loża była przy samej scenie,
dzięki czemu widziałem wszystko bardzo dokładnie.
W loży byliśmy sami, tylko ja, mama i tata. Widziałem co
się działo na scenie, ale mogłem też podglądać, co się
działo poza nią. Nie wyobrażacie sobie ile ludzi pracuje na scenie oprócz aktorów. Ja nie mogłem w to uwierzyć,
a wiem, że nie widziałem wszystkich. Mamusia kupiła mi taką książeczkę o spektaklu, z której dowiedziałem się,
że w przygotowaniach tego spektaklu wzięło udział ok. 40 osób.
W teatrze byliśmy bardzo długo, ale ja ani przez chwilę się nie nudziłem i ze zniecierpliwieniem czekałem na
koniec przerwy. Polecam Wam taką właśnie odsłonę przygód Pinokia. Teatr to bardzo piękne miejsce, w którym
nie wolno jeść, ani głośno się zachowywać. Spektakl Pinokio zamienia najsłynniejszy krakowski teatr w miejsce
wzruszeń, śmiechu i zabawy. Zdradzę Wam tajemnicę, podczas przedstawienia troszeczkę się śmiałem, bałem
i bawiłem z aktorami, którzy rzucali w widownię poduszkami! W grudniu macie okazję przeżyć wspaniałą przygodę. Sprawdźcie repertuar na stronie: www.slowacki.krakow.pl
W tym teatrze byłem pierwszy raz. Miałem szczęście, oglądałem wspaniałe przedstawienie. Dzięki temu, to
z pewnością nie będzie mój ostatni spektakl w „Słowackim”.
Buziaki!
Wasz Kurier Mały

