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Dęby Pamięci

Egz. bezpłatny

Uroczystości Katyńskie

Trzech kolejnych bohaterów – Adam Kogut, Zygmunt Mitera

Prawda o Katyniu to bolesna i tragiczna karta w historii nasze-

i Adam Obrubański - rozstrzelanych przez Sowietów w Katyniu, zo-

go narodu. Przez wiele lat ukrywana, zniekształcana i poniewierana

stało uczczonych przez posadzenie dębów poświęconych ich pamię-

– dziś przemówiła głosem tych, dla których była i jest wartością naj-

ci. Drzewa zasadzono na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących

wyższą. Poznanie jej to moralny obowiązek wobec tysięcy naszych

Integracyjnych nr 7 przy ul. Czarnogórskiej.

rodaków w bestialski sposób pomordowanych na Wschodzie.

Harcerze 13 Szczepu Swarożyca przy swoim Dębie Pamięci honorującym Zygmunta
Miterę

Celem programu Katyń… ocalić od zapomnienia jest zachowanie pamięci o wszystkich 21.857 polskich oficerach poległych w Katyniu, Charkowie czy Twerze. Pomysłodawcy kładą nacisk na wymiar edukacyjny

Żołnierze Września!

i integracyjny programu. Chcą, by lokalne społeczności mobilizowały się

Chłopcy do życia stworzeni!

cd. na str. 8

Żyjecie w pamięci!
I żyć będziecie zawsze!
Jak co roku 14 IV o godz. 11.00 pod Krzyżem Katyńskim na cmentarzu przy ul. Wspólnej spotkali się: młodzież i mieszkańcy Woli Duchackiej oraz Łagiewnik, by uczcić pamięć Polaków, w tym członków swoich
rodzin, zamordowanych w 1940 r. w Katyniu, Miednoje, Starobielsku.
Uczniowie z klasy 6A Szkoły Podstawowej nr 55 przy ul. Dobczyckiej
przygotowali pod kierunkiem nauczycieli wzruszający program patriotyczny i poprowadzili Apel Poległych. Przewodniczący Łagiewnickiego
Towarzystwa Kulturalnego Edward Kucała odczytał listę osób zamordowanych na Wschodzie, pochodzących z Łagiewnik i Woli Duchackiej.
Poczty sztandarowe szkół podstawowych nr 55 i 56, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 17 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Przemysłu
Skórzanego, a także wszyscy zgromadzeni oddali hołd pomordowanym.

Poczet sztandarowy Klubu Sportowego Cracovia przy drzewie poświęconym pamięci
Adama Koguta

Krystyna Janiszewska
Zdjęcia eSKa
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Szanowni Państwo!

Dyżury Zarządu Dzielnicy XI

Jak już wielokrot-

Problem, o którym piszę dotyka oczywiście

nie pisaliśmy na ła-

nie tylko terenu Podgórze Duchackiego, ale ca-

mach „Kuriera”, jednym

łego Krakowa, a można nawet powiedzieć sze-

z głównych problemów

rzej, że jest to problem ogólnopolski, dotykający

występujących na na-

praktycznie wszystkich większych miast w Polsce.

Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy XI

szym terenie jest chaotyczna zabudowa zakłóca-

Jego istota sprowadza się do tego, że inwestycje

Poniedziałek w godz. 10.00 – 12.00

jąca dotychczasowy ład architektoniczny, szpe-

deweloperskie realizowane są na ogół w oparciu

cąca krajobraz charakterystyczny dla danego

o decyzje określające warunkach zabudowy (tzw.

rejonu naszej dzielnicy.

WZ-ki), które w praktyce umożliwiają zbyt gęstą

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

Kazimierz Bożek

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

Często, niestety, są w taki sposób realizowa-

zabudowę, brak wystarczającej ilości terenów

ne tzw. inwestycje deweloperskie, w przypadku

zielonych i naruszenie ładu architektonicznego.

Janusz Kostrz

których, na ogół inwestorzy nie zapewniają wy-

Warto także zwrócić uwagę na fakt, że w świetle

Członek Zarządu Dzielnicy XI

starczającej liczby miejsc parkingowych dla lo-

obowiązującego stanu prawnego decyzje te nie

Czwartek w godz. 18.00 – 20.00

katorów nowych mieszkań, ich gości czy klientów

muszą być zgodne z ustaleniami tzw. studium

lokali usługowych. Potęguje to dodatkowo i tak

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

już znaczne problemy z parkowaniem w rejonie

przestrzennego dla danego terenu.

Miłosz Mleczek
Członek Zarządu Dzielnicy XI
Środa w godz. 18.30 – 20.00

..........................
Biuro Dzielnicy XI

dużych osiedli mieszkaniowych. Taki stan rzeczy

Konieczne jest wprowadzenie zmian w tym za-

dotyka zwłaszcza Woli Duchackiej i Piasków No-

kresie do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu

wych (rejon ulicy Bochenka).

przestrzennym. Niewątpliwie słuszne są liczne wnio-

Chcę mocno podkreślić, że do kompetencji

ski kierowane w tej sprawie do ustawodawcy.

ul. Wysłouchów 34, 30 – 611 Kraków

Rady Dzielnicy nie należy wydawanie decyzji

Innym czynnikiem mogącym realnie przeciw-

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

ustalających warunki zabudowy i zagospoda-

działać tej niekorzystnej sytuacji jest zwiększe-

www.dzielnica11.krakow.pl

rowania terenu (WZiZT) a później pozwoleń

nie aktywności organów samorządu gminnego

e-mail: dzielnica11@um.krakow.pl

na budowę. Dzielnica jedynie opiniuje wnioski

(w Krakowie Prezydent i Rada Miasta) w zakresie

w sprawie wydania WZiZT przesyłane przez Wy-

uchwalania miejscowych planów zagospodaro-

Sekretariat Rady i Zarządu
Dzielnicy XI czynny:

dział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta

wania przestrzennego.

Krakowa. Inwestycje, które w ewidentny sposób

Chcę też mocno podkreślić, że w ostatnich

Poniedziałek w godz. 9.00 – 16.00

naruszają ład architektoniczny są od lat opinio-

latach na terenie Dzielnicy XI można także wska-

Wtorek – piątek w godz. 11.00 – 15.00

wane negatywnie przez Radę Dzielnicy XI.

zać pozytywne przykłady inwestycji w zakresie

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

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,

Ważną przesłanką braną pod uwagę przez

budownictwa wielorodzinnego, które uzyskały

radnych jest kwestia zapewnienia przez inwe-

pozytywna opinię Rady Dzielnicy. Zdecydowana

stora odpowiedniej liczby miejsc parkingowych.

większość radnych pozytywnie odnosi się do ra-

Niestety, zgodnie z obowiązującym prawem, treść

cjonalnego rozwoju budownictwa mieszkanio-

opinii wydawanych przez Radę Dzielnicy nie ma

wego, w tym wielorodzinnego, na naszym terenie.

charakteru obligatoryjnego dla urzędników po-

Krzysztof Sułowski

dejmujących decyzje.

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XI

Odpady zielone
Także w tym roku w Krakowie jest realizo-

Terminy wywozu odpadów zielonych

wany powszechny program odbioru odpadów

z terenu Dzielnicy XI:

Skład, łamanie i druk: Digital Art Studio

zielonych (trawa, liście, rozdrobnione gałęzie,

Maj 23, 30

www.digitalartstudio.pl

ścięte zielone części roślin). Są one odbierane

Czerwiec 6, 13, 20, 27

Nakład: 6.000 egz. bezpłatnych

bezpłatnie w wyznaczone dni przez krakowskie

Lipiec 4, 11, w czasie Światowych Dni Młodzieży

MPO. Worki wypełnione odpadami zielonymi

program nie będzie realizowany!!!

należy wystawić na teren bezpośrednio przed

Sierpień 8, 16, 22, 29

nieruchomością do godz. 7:00.

Wrzesień 5, 12, 19, 26

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

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.

Szczegółowe informacje dostępne są pod

Październik 3, 10, 17, 24, 31

numerem infolinii 801 084 084 oraz na stronie

Listopad 7, 14, 21, 28

internetowej www.mpo.krakow.pl

Grudzień 5
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Z obrad Rady Dzielnicy
Ocena pracy Zarządu
Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła sprawozdanie Zarządu Dzielnicy XI z działalności za

3
ści powierzchni dachu budynku przy ul. Dobczyckiej z przeznaczeniem na eksploatację
stacji bazowych telefonii komórkowych.

co sprawdzali postęp prac w terenie. Brali także

Inicjatywa w tej sprawie wyszła od dyrekcji

udział, razem z radnymi, w komisjach odbioru

placówki i Rady Rodziców, którzy przedstawili

robót wykonanych w ramach zadań Dzielnicy.

opinię laboratorium Wojewódzkiego Inspekto-

2015 rok i rekomendowała Radzie Dzielnicy XI

W 2015 r. Zarząd rozpatrzył 1357 pism kie-

przyjęcie stosownej uchwały. Radni przychylili

ratu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

rowanych do Rady oraz nadał bieg korespon-

się do oceny Komisji i podjęli uchwałę przyjmu-

że poziom promieniowania elektromagnetycz-

dencji o charakterze organizacyjnym, inter-

jącą sprawozdanie Zarządu za rok 2015.

nego będzie daleki od górnych dopuszczal-

wencyjnym i w innych sprawach istotnych dla

nych granic.

Od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
Zarząd Dzielnicy XI Podgórze Duchackie, które-

społeczności lokalnej. Wykonywał też i nadawał
odpowiedni bieg uchwałom Rady Dzielnicy XI.

Sprawy bezpieczeństwa

go pracami kierował Krzysztof Sułowski, odbył

Przewodniczący Zarządu Krzysztof Sułowski

43 posiedzenia, podjął 65 uchwał i opracował

Podczas posiedzenia Komisji Bezpieczeń-

reprezentował Dzielnicę XI na licznych akade-

37 projektów uchwał Rady Dzielnicy XI.

stwa i Praworządności policjanci poinformo-

miach, uroczystościach i spotkaniach oraz zwo-

wali radnych o rozbiciu dwóch dużych i bardzo

łał 15 sesji Rady Dzielnicy XI.

aktywnych szajek włamywaczy działających

Zarząd koncentrował się na bieżącej działalności, tj. na opracowywaniu projektów uchwał
rady, opiniowaniu projektów uchwał przygoto-

w naszej okolicy. Trwają przesłuchania zatrzyNegatywna opinia

manych, zbieranie dowodów i inne czynności

wanych przez komisje problemowe, zapozna-

Kolejna inwestycja została negatywnie oce-

waniu się z bieżącą korespondencją (pismami

niona przez radnych. Tym razem przychylności

od mieszkańców, jednostek miejskich, wydzia-

W trakcie obrad wspomnianej komisji

radnych nie zyskał pomysł wzniesienia budyn-

łów Urzędu Miasta Krakowa, organizacji poza-

omawiano też ze strażakami kwestie bezpie-

ku wielorodzinnego z usługami w parterze i ga-

rządowych), opracowywaniu i podejmowaniu

czeństwa p.poż. placówek oświatowych. Naj-

rażem podziemnym przy ul. Trybuny Ludów.

większe zaniepokojenie budzi możliwość do-

własnych uchwał oraz realizowaniu zadań zwią-

dochodzeniowe.

Radni zwrócili uwagę, że inwestor nie wska-

tarcia wozów bojowych do Gimnazjum nr 28

zał ilości miejsc parkingowych dla mieszkań-

Projekty uchwał opracowane i wnoszone na

i Przedszkola nr 6 przy ul. Bujaka. Uzgodniono,

ców i klientów lokali usługowych. Po raz kolejny

sesje przez Zarząd, dotyczyły między innymi

że dyrekcja Gimnazjum nr 28 wystąpi do Zarzą-

przypomnieli urzędnikom z Wydziału Architek-

tak istotnych zagadnień, jak rozdysponowanie

du Infrastruktury Komunalnej i Transportu oraz

tury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, że

środków na zadania Dzielnicy XI w latach 2015

Państwowej Straży Pożarnej o sprawdzenie sy-

istnieje uchwała Rady Miasta Krakowa precyzu-

i 2016, wnioskowanie do władz miasta i miej-

tuacji i podjęcie później koniecznych działań.

jąca współczynnik liczby miejsc parkingowych

skich jednostek organizacyjnych w sprawach

dla poszczególnych rejonów miasta.

zanych z „Obsługą dzielnic”.

istotnych dla mieszkańców.

Zaniedbany Smoczy Skwer

Niestety opinie rad dzielnic nie są wiążące

Zarząd czuwał nad prawidłowym i termino-

Smoczy Skwer w Parku Kurdwanowskim

dla urzędników wydających warunki zabudowy

wym realizowaniem zadań. W tym celu człon-

istnieje od niedawna i przysparza wiele trosk

i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia na

kowie Zarządu odbyli szereg spotkań z przed-

radnym. Wykonawca nie wykonał poprawek

budowę.

zaleconych przy wstępnym odbiorze, a Zarząd

stawicielami jednostek realizujących (Zarząd
Infrastruktury Komunalnej i Transportu, Zarząd

Zieleni Miejskiej nie potrafi ich wyegzekwować.
Zgoda na najem dachu

Na dodatek wielu mieszkańców sygnalizuje, że

Ekonomiki Oświaty, Zarząd Infrastruktury Spor-

Radni wyrazili zgodę na zawarcie przez Ze-

towej, Zarząd Zieleni Miejskiej), a także na bieżą-

skwer wymaga po prostu troski – przycięcia

spół Szkół Specjalnych nr 11 umów najmu czę-

niskich gałęzi, usunięcia rozsypanego z piaskownicy piachu, poprawy stanu nawierzchni

Lato na dwie piątki!

okolicznych alejek.
Podczas rozmowy o tym problemie na

Przygotowania do wakacji letnich już

Głównym celem akcji jest zapewnienie

kwietniowej sesji Rady Dzielnicy XI, pojawił się

trwają. Uczniowie odliczają czas do ostat-

bezpiecznych warunków wypoczynku i wła-

pomysł, by w Parku Kurdwanowskim wygo-

niego szkolnego dzwonka w tym roku szkol-

ściwej opieki wychowawczej uczniom pozo-

spodarować miejsce dla seniorów. O tym, jak

nym.

stającym w mieście podczas wakacji. Co waż-

miałoby ono wyglądać, co miałoby się w nim

ne, opieki połączonej z ofertą pożytecznego

znaleźć, będzie wkrótce dyskutowała Komi-

i atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu.

sja Zieleni i Ochrony Środowiska. Ważnym te-

Dyrekcja oraz Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 55 przy ul. Dobczyckiej zapraszają wszystkich zapracowanych rodziców

Szczegółowe informacje zamieszczone są

matem jej prac będzie też uporządkowanie

do skorzystania z oferty pod tytułem Lato

na stronie internetowej www.sp55krakow.pl.

i przywrócenie do dawnej świetności ogrodu

w szkole finansowanej przez Urząd Miasta

Tam też znajdują się niezbędne formularze.

przy Przedszkolu Samorządowym nr 22 przy

Krakowa.

eSKa

ul. Przykopy.
KD
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Płaszów. Moja pamięć
Wydarzenie Pamiętaj z nami odbyło się
już po raz czwarty. To święto trzech oddziałów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa dbających o pamięć o czasach II wojny
światowej – Ulicy Pomorskiej, Apteki Pod
Orłem, Fabryki Emalia Oskara Schindlera.

Przez wiele lat teren był zaniedbany i za-

Od poprzednich edycji różniło je to, że miało

pomniany. Dyskusję o przeszłości i przyszłości

jeden motyw przewodni: dawny niemiecki

wywoływały tylko „incydenty” – np. znalezienie

nazistowski obóz koncentracyjny Plaszow.

szczątków ludzkich, zamalowanie pomnika an-

Tegoroczne święto wspomnianych oddzia-

tysemickimi napisami, itp.

łów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

O tragicznej historii okolicy przypominał je-

tworzących Trasę Pamięci bardzo duży nacisk

dynie pomnik „Wyrwanych serc” autorstwa Wi-

położyło na historię obozu, jego powojenne

tolda Cęckiewicza odsłonięty w 1964 r. Dopiero

dzieje i plany zagospodarowania w przyszło-

przed kilku laty, dzięki działaniom społeczni-

ści. W programie wydarzenia były konferencje,

ków, w tym Rady Dzielnicy XI, przyjęto nazwę,

spacery, zwiedzanie placówek muzealnych,

która wprost mówi, że był to nazistowski obóz

spotkania ze świadkami minionych czasów,

koncentracyjny, pojawiły się tablice opisujące

Bieg Pamięci (na liczącej 5 km trasie z Ulicy Pomorskiej do Apteki Pod Orłem) oraz degustacje

Pomnik Wyrwanych serc

historię sprzed lat.
Co prawda przed kilku laty wybrano projekt

potraw przygotowanych według okupacyjnych

kamieniołomie „Liban”, Fabryce Emalia Oskara

zagospodarowania terenu dawnego KL Pla-

przepisów.

Schindlera i innych zakładach przemysłowych

szow, ale prac nigdy nie rozpoczęto. Miastu

Podgórza.

brakowało pieniędzy, a Gmina Wyznaniowa

Wszystko było jednak podporządkowane
przedstawieniu historii KL Plaszow. Jego bu-

Tuż przed wyzwoleniem Krakowa, Niemcy

Żydowska i inne środowiska zgłaszały zastrze-

dowę Niemcy rozpoczęli pod koniec 1942 r.

wywieźli obozową dokumentację, zniszczyli

żenia do przyjętych rozwiązań. Kwestionowa-

Początkowo był to obóz pracy przymusowej dla

większość zabudowań, starali się zatrzeć ślady

no proponowane działania, które oznaczałyby

Żydów, ale wkrótce zaczęto tu przywozić osoby

zbrodni. Trudno dziś ustalić dokładną liczbę

znaczącą ingerencję w teren, co mogło ozna-

innych narodowości. W szczytowym momen-

zamordowanych tu więźniów oraz określić wy-

czać naruszenie wielu miejsc pochówku.

cie obóz, który zyskał status koncentrcyjnego

gląd obozu podczas okupacji. Nie jest też łatwo

W ub.r. do prac nad zagospodarowaniem

zajmował obszar ok. 80 ha położonych między

uzgodnić pomysły na godne zagospodarowa-

obszaru dawnego obozu włączyło się Muzeum

dzisiejszymi ulicami Kamieńskiego, Heltmana

nie tego miejsca.

Historyczne Miasta Krakowa. Zgodnie z przy-

i Jerozolimską. Więziono tu w sumie ok. 150 tys.

Podczas Pamiętaj z nami 2016 zwracano się

jętymi założeniami, teren KL Plaszow ma być

osób. Tutejsi więźniowie pracowali w pobliskim

z historycznym przekazem do krakowian i gości

przyłączony do Trasy Pamięci, którą tworzą dziś

przebywających w tym czasie w naszym mie-

placówki Ulica Pomorska, Apteka „Pod Orłem”

ście na wiele sposobów. Wszystko po to, by na

oraz Fabryka Emalia Oskara Schindlera. Powsta-

nowo przywołać opowieść o obozie, który nie-

łoby w ten sposób Muzeum Pamięci, którego

miecki okupant założył zaledwie kilka kilome-

misją byłoby upamiętnianie dziejów Krakowa

trów od Rynku Głównego.

w czasie II wojny światowej. W ostatecznym

Finałowe wydarzenie Płaszów. Moja pamięć

wypracowaniu koncepcji działania Muzeum

odbyło się na dawnym placu apelowym. Za-

Pamięci ma pomóc rada społeczna, której po-

palono światła, wspominano tragiczną historię

wołanie planowane jest w najbliższych miesią-

sprzed lat, zastanawiano się nad przyszłością

cach.

tego miejsca.

Jedna z tablic umieszczonych społecznymi siłami
w 2012 r.

Zanim to nastąpi kilka instytucji porozumia-

Prace nad projektem zagospodarowania

ło się odnośnie akcji informacyjnej dotyczą-

dawnego obozu koncentracyjnego w Płaszowie

cej historii tego miejsca. Przygotowano m.in.

(KL Plaszow) trwają o dawna. Natomiast od nie-

ulotki zawierające informacje o historii KL Pla-

dawna prowadzone są działania informacyjne

szow i mapkę z zaznaczonymi najważniejszymi

mające zwiększyć wiedzę krakowian i turystów

obiektami (m.in. cmentarze, miejsce egzekucji),

o historii tego miejsca. Z nadejściem wiosny Za-

które na początku kwietnia rozdawano oso-

rząd Zieleni Miejskiej rozpoczął prace porząd-

bom spacerującym po terenie dawnego obozu.

kowe na terenie dawnego obozu.

MHK
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Sportowy weekend seniorów
W kwietniu zorganizowano niezwykły trzydniowy weekend sportowy. Niezwykły, bo
przeznaczony tylko dla osób powyżej 50. roku
życia. W programie były m.in. zajęcia na ściance
wspinaczkowej dla początkujących i zaawansowanych, zawody biegowe oraz rywalizacja
na basenie pływackim. Do tego jeszcze zajęcia
fitness, nordic walking, specjalistyczne bada-

16 ze 150 placówek, które przystąpiły do realiza-

O tym, kto zakwalifikuje się do III etapu

nia i konsultacje z profesjonalnymi trenerami,

cji, w tym właśnie ZSOI nr 7. Po koniec kwietnia

w Warszawie, zdecydują internauci głosując na

dietetykami oraz fizjoterapeutami. A na koniec

w szkole zorganizowano plan filmowy. Najmłodsi

profilu konkursu na portalu Facebook.

- specjały kuchni włoskiej i muzyczne atrakcje.

uczniowie pokazywali zastygłym z przerażenia na

Część pływacką rozegrano na basenie na

widok wypadku dorosłym, jak należy prowadzić

Kolejne wiaty

osiedlu Kurdwanów. Na starcie stanęło wielu

sztuczne oddychanie czy ułożyć poszkodowa-

W naszym rejonie – na wniosek Rady Dzielnicy

seniorów urodzonych w latach 40. i 50. minio-

nego w pozycji bocznej. Później, ośmieleni przy-

XI - trwa montaż nowych lub wymiana starych

nego wieku. Sylwetki, kondycji i optymizmu

kładem dzieci, dorośli sami prowadzili czynności

wiat przystankowych. Do postawionych przed

życiowego z pewnością może im pozazdrościć

ratownicze do czasu przybycia ratowników.

kilkoma miesiącami przy ul. Beskidzkiej, Bojki

wielu 30- czy nawet 20-latków.
Skowronia w TVP Info
Mieszkańcy Woli Duchackiej protestujący przeciw budowie kolejnych bloków przy
ul. Skowroniej zainteresowali swoim problemem ekipę programu „To jest temat” emitowanego w TVP Info. Podczas emitowanego na
żywo wydania zrealizowanego w pobliżu powstających bloków każda ze stron sporu przedstawiła swoje racje.
Mieszkańcy dowodzili, że wznoszenie bloków pośród domów jednorodzinnych kłoci
się z estetyką i zasadami dobrego sąsiedztwa,
a urzędnicy bronili się, że nie mogli odmówić
deweloperowi zgody na inwestycję, bo okolica
nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Tak więc, z jednej
strony jest poczucie krzywdy mieszkańców,
a z drugiej strony bezduszne, suche przepisy.
Dzieci uczą dorosłych
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 przy ul. Czarnogórskiej od wielu lat bierze udział w ogólnopolskim konkursie „Ratujemy
i uczymy ratować” organizowanym przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jego
celem jest pokazanie, że dzieci potrafią ratować
poszkodowanych i uczą tego też dorosłych.
W tym roku do II etapu, w którym należy nakręcić film instruktażowy, zakwalifikowało się

W nagraniu filmu wzięli uczniowie szkoły

czy Malborskiej, dołączyły kolejne - przy ul. Wy-

podstawowej i gimnazjum, ich rodzice, szkolny

słouchów oraz przy ul. Cechowej w okolicy

kucharz, a także Przewodniczący Rady i Zarzą-

kościoła w Piaskach Wielkich. W przypadku tej

du Dzielnicy XI Krzysztof Sułowski oraz redaktor

ostatniej wykonano też remont chodnika.

„Kuriera”.

Zdjęcia Kaj
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Sprzątanie Drwinki
Kilkanaście osób, wspomaganych przez psa

Organizatorem akcji był Wolontariat Parku

tropiącego, wyruszyło w kwietniu do źródeł

Rzecznego Drwinki z Agnieszką Mędrek na czele.

potoku Drwinka, by odkopać je spod zwałów

Do działań mieszkańców przyłączyła się też fir-

Kilka dni później do akcji przystąpili mieszkań-

wszelakich śmieci. Po wielu godzinach pracy,

ma Robot Serwis, której właścicielką jest Ludmiła

cy. Nie zważając na chłód i wilgoć, nie bacząc na

napełnieniu ponad 100 (!!!) ogromnych worków

Seniak-Kądziołka. To jej pracownicy jako pierwsi

błoto, wynosili z krzaków coraz to nowe znaleziska

i zgromadzeniu wielkiej góry tego, co się do

ruszyli do działań porządkowych. Ich zadaniem

i z uśmiechem komentowali dokonane odkrycia….

nich nie zmieściło, wszyscy padli ze zmęczenia.

było usunięcie z terenu opon. Udało się wynieść

KD

Szczęśliwi i dumni z dokonań.

85 sztuk (w tym jedną wielką, chyba od traktora)!

Zdjęcia Jarosław Kajdański

Za chwilę ruszamy w teren…

Można tu było wyposażyć sobie mieszkanie w gustowne krzesło i stolik…

podstawki do szklanek,

Konsola
też była!

Poprzednicy nie zabrali wszystkich opon. Mamy kolejną!

no i klapę sedesową…

Nadążający
za trendami
w modzie
również nie
narzekali.
Ja znalazłam
gustowne
buciki i torebkę

A ja
mam
sanki

Kilka tak mocno „wrosło” w ziemię, że nie było siły,
by je wyrwać z podmokłego gruntu.

w brakującą szybę piekarnika,

… a ja dorzucę jeszcze żelazko

a ja też mam
buty dla siebie!

Zaczarowany książę czy księżniczka…

Nr 3, Maj 2016

KURIER DZIELNICY XI

7

Konkurs piosenki angielskiej
Uczestnicy Międzyszkolnego Konkursu
Piosenki Angielskiej dla klas I-VI, który odbył się w Szkole Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi nr 162 przy ul. Stojałowskiego, zaprezentowali bardzo wysoki poziom
artystyczny. Byli to bowiem laureaci eliminacji przeprowadzonych w placówkach, w których się uczą.
Oprócz reprezentacji gospodarzy, w konkursie wzięli uczniowie ze Szkoły Podstawowej
nr 43 przy ul. Myślenickiej, Szkoły Podstawowej
im. Bł. Celiny Borzęckiej przy ul. Malborskiej i Szko-

Wśród solistów z klas I-III zwyciężyła Hanna
Sucharska

Maria Janik, laureatka I miejsca w kategorii soliści
z klas IV-VI

ły Podstawowej nr 90 przy ul. Czarnogórskiej.

III miejsce Zuzanna Góra z klasy 2J SP z OI nr 162

II miejsce: Laura Boratyn & Kornelia Cichoń

z piosenką „When the saints go marching in”

& Natalia Kukla & Aleksandra Żmudka z kl. 6B

wiatr, obsługą sprzętu zajmowała się Agnieszka

Wyróżnienia: Iga Wieczorek i Kornelia Czerwiec

SP z OI nr 162 z piosenką „Drag me down”

Kamińska. W skład jury wchodziły Magdalena

(obie z klasy 2 SP im. Bł. Celiny Borzęckiej), Zo-

III miejsce: Maja Duda & Julia Hausner & Izabella

Majewska (nauczyciel muzyki) oraz Paulina

fia Dębowska z klasy 2I, Marcin Rębacz z klasy.

Jałocha & Oliwia Siostrzonek & Wiktoria Paluch

Matuszewska-Urbanek i Małgorzata Kliczewska

2G, Emilia Charalampous z klasy 1E i Olaf Brożek

z SP 90 z piosenką „Let her go”

(obie są anglistkami). Ocenie podlegała strona

z klasy 3D (wszyscy SP z OI nr 162)

Wyróżnienie Natalia Starzak & Anna Kowalska

muzyczno-wokalna (walory głosowe i muzykal-

W kategorii klas IV-VI soliści

z kl. 6D z SP z OI nr 162 z piosenką „Hallelujah”

ność wykonawcy), poprawność językowa, inter-

I miejsce Maria Janik z SP 43 z piosenką „Imagine”

pretacja utworu oraz ogólny wyraz artystyczny.

II miejsce Hanna Kozłowska z klasy 4 SP

Nauczyciele byli pod wrażeniem wysokiego po-

im. Bł. Celiny Borzęckiej z piosenką „The shoop,

ziomu artystycznego, jaki prezentowali uczest-

shoop song”

nicy festiwalu. Nierzadko z trudem opanowy-

III miejsce (ex aequo) Emilia Bańdo z balladą

wali wzruszenie…

„Scarborough fair” i Martyna Hotloś z piosenką

Roli konferansjera podjęła się Ewa Pędzi-

Publiczność również stanęła na wysokości

Ewa Dziewierz

„The show” (SP 43)

zadania, wspierając kolegów na różne sposoby,

Wyróżnienia: Gabriela Zatoń z SP z OI nr 162,

nagradzając ich występy owacjami.

Eliza Owczarek z SP 43, Oliwia Dzieżgowska,

Oto lista laureatów

Weronika Duda, Rebecca Fava z SP im. Bł. Celiny

W kategorii klas I-III soliści:

Borzęckiej

I miejsce Hanna Sucharska z klasy 3 SP im.

W kategorii zespoły

Bł. Celiny Borzęckiej z piosenką „Uncover”

I miejsce Joanna Krzoska & Magdalena Śmieta-

II miejsce Marceli Kocan z klasy 1C SP z OI nr 162

na & Mikołaj Pasionek z klasy 5D z SP z OI nr 162

z piosenką „Down in the jungle”

z piosenką „Stitches”

Zdobywczynie I miejsca w kategorii Zespoły: Joanna
Krzoska & Magdalena Śmietana & Mikołaj Pasionek
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Dęby Pamięci
c.d. ze str. 1
do poznawania życiorysów poległych oficerów,
którzy żyli i pracowali na ich terenie. Okazją do
poznawania ich sylwetek są uroczystości sadzenia Dębów Pamięci. Każdemu z rozstrzelanych
przez Sowietów odpowiada jedno drzewo. Dotąd posadzono niemal 4.600 Dębów Pamięci.
Na uroczystość w ZSOI nr 7 przybyli m.in.
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider, Przewodniczący Rady i Zarządu
Dzielnicy XI Krzysztof Sułowski, przedstawiciele
policji, Straży Miejskiej Miasta Krakowa, Spółdzielni Mieszkaniowej „Podgórze”, Małopolskiegłych tam bohaterach. Sadzone dziś dęby będą

28 maja 1922 roku reprezentował Polskę

wisk kombatanckich i innych grup społecznych.

rosły wolno i stworzą aleję pamięci, która bę-

w meczu przeciwko Szwecji. Był to jego jedyny wy-

W okolicznościowych przemówieniach podkre-

dzie przypominała wielu kolejnym pokoleniom

stęp z orzełkiem na piersi.

ślano wielką rolę wychowania patriotycznego,

o tragicznych wydarzeniach, które rozegrały się

przypominania młodemu pokoleniu sylwetek

w Katyniu – mówił Bogusław Kośmider.

go Kuratorium Oświaty, Rady Rodziców, środo-

bohaterów walczących o niepodległą Polskę.

Od 1927 roku służył w garnizonie modlińskim. Brał udział w kampanii wrześniowej, jako

DUL

dowódca pociągu naprawczego broni pancernej.
W II połowie września 1939 r. trafił do niewoli so-

– Nasze pokolenie wywalczyło, by można
było mówić o zbrodni katyńskiej. Kolejne po-

Adam Kogut urodził się 4 grudnia 1895 roku w Kra-

wieckiej. Przetrzymywano go w Kozielsku i roz-

kolenia powinny się troszczyć o pamięć o pole-

kowie. Trenował w Robotniczym

strzelano w 1940 r.

Klubie
Jest taki cmentarz daleki
Gdzie zamiast krzyży stoją sosny
I wyciągają ku niebu ramiona
W modlitwie błagalnej

Sportowym,

Polonii

i Krakusie, po czym w 1914 roku

W 2007 r. został pośmiertnie awansowany
przez Prezydenta RP do stopnia majora.

związał się z drużyną Cracovii.
Po tzw. kryzysie przysięgo-

Zygmunt Mitera urodził się 17 stycznia 1903 w Skoły-

wym w 1917 roku został wcie-

szynie. W okresie nauki szkolnej był harcerzem, w 1920

lony do armii austriackiej i odesłany na front wło-

zorganizował 9. Krakowską Drużynę Harcerską im. płk.

Jest taka leśna droga

ski. Po powrocie stamtąd trafił do Stanisławowa,

Dionizego Czachowskiego (póź-

Która prowadzi do prawdy

gdzie był internowany przez władze ukraińskie. Po

niej pod nazwą „Błękitna Jedyn-

Są takie łzy

odzyskaniu wolności w 1919 r. został żołnierzem

ka”), w 1923 był komendantem

Które nigdy nie wsiąkły w glebę

Wojska Polskiego i przeniósł się z Cracovii do Wisły

Hufca Kraków Podgórze.

Jest taka kromka chleba
Schowana w kieszeni na czarną godzinę
Jest taki krzyk błądzący po lesie
Który nigdy nie gaśnie
Jest taki syn któremu matka mówiła
„N i e z a p o m n i j”
Jest taka troska serdeczna
Która kamieniem zastygła w grobie
Są takie świece co przetrwały w kieszeni
By zapłonąć na mszy pogrzebowej
Jest taki las daleki
W którym ptaki zamilkły
By nie zagłuszać wołania drzew
Upominających się o prawdę

Mirosław Jan Rubas Miednoje

Kraków, by wkrótce ponownie występować w Cra-

W 1929 ukończył Wydział

covii, którą reprezentował do 1923 roku. Zagrał

Górniczy Akademii Górniczej

w 73 meczach, strzelił 75 bramek.

w Krakowie, gdzie uzyskał tytuł inżyniera górni-
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Z życia 55-tki

czego. Dzięki stypendium rządu polskiego odbył
studia uzupełniające w zakresie geofizyki stosowanej na kilku uczelniach zagranicznych. Przez
lata pracował jako geofizyk, był wykładowcą na
Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie.
W 1930 r. ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Łączności. Podczas kampanii wrześniowej
walczył w kompanii łączności 5 Dywizji Piechoty. 17 września 1939 r. został aresztowany przez
sowietów i osadzony w obozie w Starobielsku.
Zamordowano go wiosną 1940 r. w Charkowie
i pogrzebano w Piatichatkach. Od 17 czerwca
2000 r. spoczywa na Cmentarzu Ofiar Totalitaryzmu w Charkowie.
W 2007 r. pośmiertnie awansowany do stopnia porucznika.

Minione tygodnie były bardzo intensywne naAdam Obrubański urodził się 28 grudnia 1892

ukowo i sportowo dla naszych uczniów. Poszcze-

roku. Był piłkarzem, sędzią

gólne roczniki stały przed różnymi wyzwaniami,

międzynarodowym, trenerem,

koncentrowały się na czekających ich zadaniach.

dziennikarzem i oficerem Wojska Polskiego.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków-Wschód.
Piąte klasy wzięły udział także w warsztatach
„Mistrzowie Kodowania” organizowanych w na-

Szóstoklasiści powtarzali i utrwalali wiedzę

szej szkole przez Urząd Marszałkowski. Ucznio-

przed czekającym ich testem kompetencji. Od-

wie poznali podstawy programowania w języku

W 1914 r. trafił do Wisły Kra-

wiedzali też okoliczne gimnazja poznając ofertę

Scratch, który został stworzony z myślą o dzie-

ków i grał w tym klubie do 1924

edukacyjną, aby dokonać jak najlepszego wybo-

ciach i młodzieży. Jest to programowanie wizu-

roku (z dwuletnią przerwą na występy w Łódzkim

ru. Uczestniczyli również w lekcjach historii regio-

alne i przypomina układanie puzzli, co daje dzie-

Klubie Sportowym). Po zakończeniu gry był związa-

nalnej i aktywnym życiu szkolnej społeczności.

ciom dużą szansę na odniesienie sukcesu.

ny z klubem jako działacz.

A przez ten okres wiele się działo…

Marcowe mini formy teatralne

W 1924 roku jako pierwszy Polak sędziował

Czas lekcji i zadań przerywany był innymi

Uczniowie wszystkich klas piątych przygotowali

mecz międzynarodowy (w Budapeszcie zmierzyły

formami zajęć wpływającymi na wszechstronny

dla swoich młodszych kolegów z klas trzecich mi-

się reprezentacje Węgier i Austrii). W latach 1924–

rozwój uczniów. Były projekty, zawody, konkursy

niaturę teatralną opartą na micie greckim pod tytu-

1925 znajdował się na liście sędziów FIFA.

oraz wyjścia tematyczne i ukulturalniające, a także

łem „Demeter i Kora”. Młodzież bardzo dojrzale i od-

przedświąteczne rekolekcje wielkopostne.

powiedzialnie podeszła do wyznaczonego zadania

Konkursy i zawody

i w zgłoszonych grupach sama wybrała reżysera,

Oprócz działalności sportowej i dziennikarskiej, Obrubański był też zawodowym oficerem
oraz pracownikiem kontrwywiadu wojskowego.

Uczniowie naszej szkoły brali udział w licz-

Do niewoli sowieckiej dostał się podczas kampa-

nych konkursach i zawodach sportowych.

nii wrześniowej 1939 roku. Trafił do Katynia, gdzie

Najbardziej

uczestniczy-

W przygotowaniach często pomagali rodzice.

został rozstrzelany w 1940 r.

li w międzyszkolnych rozgrywkach w tenisie

Efekty pracy były zaskakujące, bowiem uczniowie

stołowym, piłce nożnej, siatkowej i koszykowej.

zadbali o wszelkie szczegóły. Wśród wielu rekwi-

Wszyscy uczestnicy zawodów dzielnie walczyli

zytów i elementów scenografii potrzebnych do

o wysokie lokaty dla szkoły.

inscenizacji pojawiły się boskie rydwany, grecki

aktywni

sportowo

Intensywne próby trwały prawie miesiąc.

Nie zabrakło rywalizacji w sportach zimowych.

Panteon, Olimp i kwieciste łąki porośnięte zdra-

Warto odnotować, że Maja Wąsik wzięła udział

dzieckimi kwiatami narcyza. Przedstawieniu to-

w zawodach Ligi Szkół Krakowskich w Narciar-

warzyszyła odpowiednio dobrana muzyka, której

stwie Alpejskim, w których zajęła 5 miejsce

wyboru również dokonali uczniowie.

w klasyfikacji generalnej.
Akcje i projekty

Jeden z Dębów Pamięci posadził kapitan AK Włodzimierz Wolny

scenarzystę, kostiumologa, rekwizytora i aktorów.

Ta niecodzienna lekcja języka polskiego była
dla młodych ludzi także okazją do nauki pracy

Klasy czwarte i piąte brały udział akcji „Pierw-

w grupach, kompromisu, a przede wszystkim

sze kroki na śniegu”. Przez siedem tygodni, po-

odpowiedzialności za przyjęte przez siebie zobo-

mimo wielu przeciwności pogodowych, dzielni

wiązania. Zaproszeni uczniowie oraz rodzice z za-

uczniowie pod okiem czujnych instruktorów,

ciekawieniem oglądali te mini spektakle teatralne,

uczyli się i doskonalili technikę jazdy na nartach

a owacje, którymi zostali nagrodzeni aktorzy, na-

lub snowboardzie. Projekt finansowany przez

pełniły dumą serca wszystkich zaangażowanych.

Gminę Miejską Kraków realizowany był przez

eSKa
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Powitanie wiosny z przytupem

Nr 3, Maj 2016
go zdobyła wyróżnienie w kategorii C2 zespoły
(10-15 lat), na XXIX Małopolskim Festiwalu Form
Muzycznych i Tanecznych „Talenty Małopolski

Występy na Targach Wielkanocnych, instruktaż podczas konkursu plastycznego, udział w fe-

2016”. Członkowie „Krakowiaka” wystąpili z autor-

stiwalach, to tylko niektóre przykłady aktywności członków Międzyszkolnego Ludowego Zespo-

skim programem opracowanym przez naszego

łu Pieśni i Tańca „Krakowiak” w ostatnich tygodniach.

instruktora Rafała Ślęczkę.

W marcu „Krakowiak” wystąpił na otwarciu

Powitanie Wiosny odbyło się z przytupem.

Koniec kwietnia upłynął nam pod zna-

Targów Wielkanocnych. Wziął też po raz kolejny

Stało się tak dzięki konkursowi plastycznemu

kiem Dziecięcych Spotkań z Folklorem. A to

udział w wydarzeniach towarzyszących Konkur-

„Marzanna – Zimowa Panna” w Młodzieżowym

za sprawą zaproszenia jakie otrzymaliśmy od

sowi Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystyczne-

Domu Kultury Fort 49 „Krzesławice”. Jednym

Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Cieszyńska”

go im. Józefa Piotrowskiego.

z punktów programowych tego wydarzenia był

im. Janiny Marcinkowej. Nasi podopieczni nie

krótki instruktaż tańca

tylko występowali na scenie, ale zwiedzili też

ludowego w wykona-

Cieszyn i wzięli udział w zabawie integracyjnej

niu członków zespołu

ze swymi rówieśnikami z zespołu „Ziemia Cie-

i prezentacja ich umie-

szyńska”.

jętności podczas poka-

Zapraszam do śledzenia naszej strony www.
krakowiak.edu.pl a także naszego profilu na

zu.
Kwiecień przyniósł
występy w festiwalach.

Facebooku. Są tam m.in. informacje o naszych
najbliższych występach.
Małgorzata Pałka

Grupa I tańca ludowe-

Sukcesy „odzieżówki”

towywali kolekcje (w sumie było ich 30) dotyczące jednego z dwóch tematów: „Przewrotna
i romantyczna – modne detale: żabot, wolant,

Zespół Szkół Odzieżowych nr 1 mieszczący
się przy ul. Cechowej może pochwalić się kolej-

Mała Pętelka
XXII edycja ogólnopolskiego konkursu „Mała

godet, kokarda, wiązanie” lub „Graficzne kombinacje – printy, kropki, kreski”.

nymi sukcesami na szczeblu ogólnopolskim.

Pętelka” dla Młodych Krawców i Projektantów

I miejsce w kategorii – stroje użytkowe

Festiwal Zawodów

im. Małgorzaty Zaręby, zgromadziła w Zespole

w kategorii „Przewrotna i romantyczna” zdoby-

Szkoła po raz kolejny wzięła udział w Festi-

Szkół Odzieżowych im. W. Reymonta w Pozna-

ła uczennica klasy II Technikum Odzieżowego

walu Zawodów w Małopolsce, projekcie Woje-

niu uczniów i słuchaczy kwalifikacyjnych kur-

Magdalena Małysa, która zaprezentowała ko-

wództwa Małopolskiego, który jest elementem

sów zawodowych z ośmiu szkół.

lekcję „Same Old Love”. Modele zostały wyko-

budowy regionalnego systemu orientacji zawo-

Rywalizowano w dwóch kategoriach: ubiór

nane pod fachową opieką pani profesor Doroty

dowej. Gimnazjaliści mogli na żywo zobaczyć

i fryzura W kategorii ubiór projektanci przygo-

Jaracz. Kolekcję na wybiegu prezentowały ko-

na czym polega kunszt prezentowanych przez

leżanki projektantki: Gabriela Kozubal, Kamila

nas zawodów – krawiec i technik przemysłu

Kuciel, Justyna Łopata, Aleksandra Pastuszka,

mody. Młodzież projektowała, opracowywała

Natalia Waśko.

formy, modelowała przestrzennie na manekinach, malowała na tkaninie, szyła i prezento-

Gratulujemy Magdzie i życzymy dalszych
sukcesów!

wała modele na naszym stanowisku, a także na
scenie.

Ogólnopolska Olimpiada
W kwietniu na Politechnice Łódzkiej, na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa
Tekstyliów, odbył się centralny etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży.
W zawodach wzięły udział uczennice klasy
III Technikum Odzieżowego Kamila Kuciel, Barbara Migoń i Magdalena Szlachta, które zostały
finalistkami konkursu, co daje im zwolnienie
z części pisemnej egzaminu z kwalifikacji A.48
i A.49.
MP
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Konkurs recytatorski

Samorządowe Przedszkole nr 33 przy ul. Rżąckiej już po raz szósty gościło uczestników konkursu recytatorskiego ,,Poeci dzieciom
- dzieci poetom”.
W tym roku impreza odbyła się pod hasłem ,,Zwierzęta w utworach
poetów”. W konkursie wzięło udział ponad 20 uczestników z krakowskich
przedszkoli. Dzieci w oryginalny i ciekawy sposób interpretowały wiersze
polskich poetów. Stroje, w których występowały i wykorzystane rekwizyty
sprawiły, że widzowie nie tylko z zainteresowaniem słuchali tekstów, ale
i oglądali przygotowane przez dzieci występy.
Po trudnej dyskusji jury wyłoniło tegorocznych zwycięzców.
Laureatami konkursu zostali: Leon
Seidel z Samorządowego Przedszkola nr 32, Maja Borek z Samorządowego Przedszkola nr 49 oraz
Paulina Abram z Samorządowego

nownemu Jury, które opracowało w składzie: Robert Halik (redaktor na-

Przedszkola nr 33. Wszyscy uczest-

czelny miesięcznika „Bliżej Przedszkola”), Magdalena Niemczura-Hajduk

nicy konkursu otrzymali pamiąt-

(Podgórska Biblioteka Publiczna), Renata Pogorzelska (nauczyciel Szkoły

kowe dyplomy i nagrody.

Podstawowej nr 27) oraz Agnieszka Topa (nauczyciel edukacji wczesnosz-

Serdecznie

dziękujemy

za

udział w konkursie wszystkim

kolnej).
Zapraszamy do kolejnej edycji konkursu w przyszłym roku.

występującym dzieciom, ich Ro-

Marta Jędrzejczyk, Anna Pogorzelska

dzicom i Nauczycielom oraz Sza-

Zdjęcia Elżbieta Skalska

A na świetlicy
dzieci się
nie nudzą…
Świetlica jest bardzo ważnym miejscem
pobytu ucznia w szkole. Coraz więcej dzieci

że jest wiele zabaw, które nie nudzą się przez cały

ki zabawom uczniowie poznają się wzajemnie,

spędza w niej coraz więcej czasu. Dlatego

rok szkolny, jak Pirat, Gra w kolory, Hasła i inne.

nawiązują nowe, pozaklasowe przyjaźnie, są

w świetlicy w Szkole Podstawowej nr 55 przy

W naszej świetlicy są organizowane różne

bardziej otwarci na nowości. Zabawa daje im

ul. Dobczyckiej dbamy, by było to miejsce

konkursy, wyniki których zamieszczamy na stro-

radość, oderwanie od szkolnej rzeczywistości,

nie tylko bezpieczne, ale by można tu było

nie internetowej szkoły w naszej świetlicowej

możliwość pokonywania swoich słabości. W na-

również miło i pożytecznie spędzić czas.

zakładce. Dzieci malują, lepią z plasteliny,

szej świetlicy czas zabawy nie jest czasem stra-

Nasza świetlica kieruje się ważnym hasłem:

wyklejają, biorą udział w konkursach wiedzy

conym. Pamiętamy, że im więcej zabawy, tym

„Baw się z nami!”. Wychowawczynie ze świetlicy

dotyczących głównie bezpieczeństwa (np. na

lepsze są warunki do pracy w grupie. Zabawa

zgadzają się z myślą Donalda W. Winnicott’a,

drodze, czy podczas ferii zimowych lub letnich).

motywuje dzieci, by następnego dnia przycho-

który stwierdził, że „Zabawa jest czymś uniwer-

Nasi wychowankowie mają warunki i specjalnie

dziły z radością do szkoły. Uczniowie chcą się

salnym i przynależnym zdrowiu; Bawienie się służy

wyznaczony czas na odrabianie lekcji, czytanie

bawić, chcą się ruszać, zwracać na siebie uwa-

zdrowiu, gdyż sprzyja rozwojowi....”. Kiedy warunki

lektur lub książek z biblioteczki świetlicy.

gę, poznawać nowe rzeczy, zbierać nowe do-

atmosferyczne są sprzyjające, uczniowie prze-

Każde dziecko ma u nas czas na odpoczynek

świadczenia, bo są ciekawe świata. Nasza świe-

bywają z wychowawcami na boisku szkolnym,

po zajęciach szkolnych, możliwość odrabiania

tlica uwzględnia wszystkie te potrzeby po to, by

gdzie mogą grać lub bawić się w popularne gry

lekcji, ale przede wszystkim ma dużo czasu na

uczniowie czuli się tam szczęśliwi i bezpieczni.

podwórkowe. Gdy pogoda nie sprzyja, zabawy

zabawę z rówieśnikami. To właśnie zabawa jest

Wioleta Żółtak-Wyrwa

organizowane są na świetlicy. Warto zaznaczyć,

głównym narzędziem pracy na świetlicy. Dzię-

Wychowawca świetlicy w Szkole Podstawowej nr 55
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Cześć Dzieciaki!
Czy zdarzyło Wam się kiedyś bać? Mnie tak... Nie tak dawno temu poszedłem z mamą do kina. Oglądaliśmy bajkę o zwierzętach. W trakcie
seansu bardzo się wystraszyłem jednej postaci. Myślałem, że jak wyjdę
z kina strach zostanie w ogromnej sali między fotelami. Jednak całe popołudnie wydawało mi się, że coś lub ktoś chodzi za mną i mnie obserwuje. Najgorsze zaczęło się kiedy za oknem zapadł zmrok, a tatusia nie
było jeszcze w domu. Nie chciałem powiedzieć o tym mamie, bo bałem
się, że i ona zacznie się bać. Jak taty nie ma z nami to ja muszę opiekować się mamą, taką mam umowę z tatusiem.
Wpadłem na pomysł, że pobawię się w ogonek. Nic nie mówiąc, rozglądając się bacznie w prawo i lewo, zapaliłem światło we wszystkich pokojach i chodziłem za mamą krok w krok. Oczywiście mamusia szybko się zorientowała, że coś jest nie tak. Zaczęło się dochodzenie. Rozmawialiśmy dłuższą chwilę, starałem się z całych sił
zachować jak prawdziwy mężczyzna i… na chwilę przed wejściem tatusia do domu pękłem jak mydlana bańka.
Pomyślałem wtedy, że moja mamusia powinna być policjantką.
Po kąpieli, kolacji i myciu zębów nadszedł czas, którego bałem się najbardziej. Nie wiedziałem co zrobię kiedy
zostanę sam w pokoju, który pogrąży się w bladym świetle nocnej lampki. Wyobraźnia podpowiadała mi miejsca,
w których mógł się skryć podstępny stwór. Nakryłem się kołdrą po same uszy i postanowiłem nie wystawiać spod
niej nosa.
W pokoju przez chwilę była ze mną mamusia. Zaczęła czytać mi książkę. Powolutku wchodziłem w świat bohaterów, zapominając o strachu, zasypiałem. Nagle, nie wiadomo skąd, pojawiała się w moim pokoju straszna,
czarna puma. Ona na mnie, a ja w nogi. Przeskakując porozrzucane samochodziki, klocki i inne zabawki niczym
na olimpijskim boisku przebiegłem sprintem do sypialni rodziców. Taki scenariusz powtarzał się chyba przez
dwa tygodnie. Posprzątałem tylko zabawki na „bieżni” żeby się nie potknąć w trakcie ucieczki. Rodzice codziennie mówili mi, że jestem już duży i nie mogę się już bać wymyślonych postać z bajek. Ja wiedziałem tylko jedno.
Duże to ja mam oczy ze strachu, a to przerażające zwierzę czai się na mnie w każdym ciemnym zakątku naszego
domu.
Walka ze strachem nie jest łatwa. Wie o tym każdy, kto choć raz naprawdę się czegoś przestraszył. Bać się to
żaden wstyd. Powiem wam jakie są moje sposoby na pokonanie tego niemiłego uczucia.
Sposób nr 1
Kiedy tylko Wasze „straszydło” wychodzi zza rogu nie uciekajcie. Stańcie twardo na ziemi, załóżcie ręce i zacznijcie się z niego śmiać. Zobaczycie jak szybko z czarnej pantery zrobi się potulne kociątko.
Sposób nr 2
Kiedy „straszydło” dopadnie Was w łóżku i poczujecie się przygwożdżeni ciężką jak metal kołdrą, przypatrzcie
się dobrze. Gdzieś na ciele tego „stwora” znajdziecie
korek. Pociągnijcie go, a z wielkiego stwora zrobi się
malutki, skaczący pod sufitem balonik.
Sposób nr 3
Przeczytajcie książkę pana Wojciecha Widłaka pt.: „Opowieści do poduszki”. Nie jest to nowa książka. Wydawnictwo Media Rodzina wydało ją w 2008 roku. Jednak
z pewnością pomoże w trudnych sytuacjach. Lubię ją
czytać. Główną bohaterką jest mała dziewczynka Kasia
i „całkiem zwykła – miękka, dość pękata i czwororożna poduszka”. Taka sama jak ta, do której co wieczór
przytulacie swoje główki. Dziewięć opowieści o miłej
dziewczynce i kapryśnej podusi pozwoli Wam pokonać
największe STRACHY.
Powodzenia!
Ilustracja ze strony http://zyjmyzglowa.pl
Wasz Kurier Mały

