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Co nam w duszy gra…

Egz. bezpłatny

Katyń. Pamiętamy

Pod tym hasłem odbył się tegoroczny – XVI – Festiwal Kultury

Młodzież ze szkół z terenu Dzielnicy IX Łagiewniki i Dzielnicy XI

Szkół Dzielnicy XI. Kilkuset uczniów z 7 szkół podstawowych i gim-

Podgórze Duchackie, kombatanci, poczty sztandarowe szkół, śro-

nazjalnych z terenu Dzielnicy XI zaprezentowało w nim swoje ta-

dowisk kombatanckich i towarzystw społecznych oraz mieszkańcy,

lenty, pasje i umiejętności. Najlepsi wystąpili i otrzymali nagrody

wzięli udział w uroczystych obchodach 77. rocznicy zbrodni katyń-

podczas uroczystej gali finałowej z udziałem przedstawicieli władz

skiej, które odbyły się przy Krzyżu Katyńskim na cmentarzu przy

samorządowych i dyrektorów placówek oświatowych.

ul. Wspólnej.

Festiwal odbywa się od 2002 r. To wyjątkowa inicjatywa władz Dzielnicy XI. Krzysztof Sułowski, Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XI,
bardzo często podkreśla, że podobna impreza nie jest organizowana
w żadnej innej dzielnicy Krakowa, że to doskonała okazja do promocji dorobku szkół, dokonań nauczycieli, a przede wszystkim talentów
i umiejętności uczniów.

Trio z Gimnazjum nr 75 - Aleksandra Grabowska, Liwia Rudnicka, Emilia Bańdo –
laureatki I miejsca z konkursie piosenki

Wyjątkową oprawę gali finałowej zapewnił chór Szkoły Podstawowej nr 55

Gospodarzem tegorocznej edycji Festiwalu była Szkoła Podstawowa

Poczty sztandarowe okolicznych szkół i organizacji społecznych. Po prawej, na
pierwszym planie, kapitan AK Włodzimierz Wolny

nr 55 przy ul. Dobczyckiej. Doskonale wyreżyserowana, prowadzona z

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 55 przygotowali okolicznościowy

lekkością i dowcipem gala finałowa, dostarczyła wszystkim widzom nie-

program artystyczny, w którym przypomniano prawdę o tragicznych wy-

zapomnianych wrażeń. Śmiało można powtórzyć za prowadzącymi, że

darzeniach sprzed 77 lat, o zamordowaniu w bestialski sposób tysięcy

c. d. na str. 10

c. d. na str. 4
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Szanowni Państwo!

Dyżury Zarządu Dzielnicy XI

Maj to miesiąc, w któ-

powstanie na działce obronionej przed zabudo-

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XI

rym przyroda występuje

wą wspólnym wysiłkiem mieszkańców, radnych

Piątek w godz. 12.00 – 14.00

w swojej najpiękniejszej,

dzielnicowych i miejskich. Z radością patrzy się na

najatrakcyjniejszej od-

projekt. Ma to być piękna oaza zieleni w rejonie

słonie. Myślę, że to dobry

cechującym się nadmierną zabudową.

Krzysztof Sułowski

Kazimierz Bożek
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy XI

czas, aby napisać kilka zdań o naszej dzielnicowej

Poniedziałek w godz. 10.00 – 12.00

zieleni, o skwerach i ogródkach jordanowskich.

W tym i w przyszłym roku, w nowe atrakcyjne
urządzenia zabawowe będzie doposażony ogró-

Tak jak już pisaliśmy na tych łamach, w ubie-

dek jordanowski w Parku Kurdwanowskim, w któ-

Członek Zarządu Dzielnicy XI

głym roku ze środków Budżetu Obywatelskiego

rego centrum planowana jest budowa fontanny.

Wtorek w godz. 10.00 – 12.00

Dzielnicy XI, dzięki staraniom i głosom mieszkań-

Nowe urządzenia pojawią się także na terenie

ców, został utworzony nowy skwer w centrum

rekreacyjno-sportowym przy ul. Cechowej, który

Piasków Wielkich.

w większym stopniu będzie pełnił funkcję ogród-

Jarosław Kajdański

Janusz Kostrz
Członek Zarządu Dzielnicy XI

Porozumienie

zawarte

między

miastem

ka jordanowskiego przeznaczonego dla najmłod-

Czwartek w godz. 18.00 – 20.00

a Spółdzielnią Mieszkaniową „Podgórze” umożli-

Miłosz Mleczek

wia podjęcie przez Gminę Miejską Kraków działań

Na terenie Przedszkola nr 32 przy ul. Czar-

Członek Zarządu Dzielnicy XI

zmierzających do utworzenia przy ul. Estońskiej

nogórskiej powstał bardzo piękny ogród senso-

Środa w godz. 18.30 – 20.00

(teren nad Parkiem Duchackim, w kierunku ul.

ryczny. W tym przypadku, oprócz względów es-

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

Trawniki) obszaru tzw. zieleni urządzonej służące-

tetycznych, bardzo istotne są walory edukacyjne

go okolicznym mieszkańcom do celów rekreacyj-

ogrodu, w którym przedszkolaki będą poznawały

no-wypoczynkowych.

w naturze różne odmiany warzyw, owoców i krze-

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: rada@dzielnica11.krakow.pl

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

Zarząd Zieleni Miejskiej planuje także utworzenie pięknego ogrodu, w którym znajdą się

szych mieszkańców naszej okolicy.

wów. Projekt ten został sfinansowany w ramach
zadań Dzielnicy XI.

drzewa owocowe i grządki warzywne w rejonie

Krzysztof Sułowski

ulic Bochenka i Łużyckiej (wewnętrznej). Ogród

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy XI

Sekretariat Rady i Zarządu
Dzielnicy XI czynny:

Nieskradzione.pl

Poniedziałek w godz. 9.00 – 16.00
Wtorek – piątek w godz. 11.00 – 15.00

Utrata dowodu osobistego to wiel-

konta i wiele innych czynności, których

ki kłopot. Trzeba się martwić nie tylko

skutki obciążą prawowitego właściciela

wyrobieniem nowego dokumentu, ale

dowodu osobistego, a nie tego, kto się

KURIER DZIELNICY XI

także pomyśleć o zastrzeżeniu tego

nim posługiwał. Często sobie tego nie

Wydawca: Urząd Miasta Krakowa,

utraconego (skradzionego, zagubio-

uświadamiamy i bez oporów powierzamy

Pl. Wszystkich Świętych 3-4, Kraków

nego), by nie narazić się na dodatkowe

dowód osobisty nieznanej osobie jako za-

Adres redakcji:

kłopoty.

staw w wypożyczalni sprzętu sportowo-

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

30 – 611 Kraków, ul. Wysłouchów 34
tel. 12 654 5774, 12 359 3191,

-turystycznego.
Dowód osobisty zawiera wiele infor-

Warto wiedzieć, jak chronić dowód

macji niezwykle cennych dla złodziei –

osobisty przed złodziejami i co należy

poczynając od personaliów, przez imiona

zrobić, gdy go utracimy. Wszystkie nie-

rodziców, na numerze Pesel kończąc. Ko-

zbędne informacje znajdują się na stronie

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

rzystając z nich, można odebrać przesył-

www.nieskradzione.pl założonej w ra-

Skład, łamanie i druk: Digital Art Studio

kę na poczcie, wylegitymować się przed

mach akcji pod tym samym hasłem.

www.digitalartstudio.pl

policjantem czy strażnikiem miejskim,

W kwietniu do jej wspierania przystą-

Nakład: 6.000 egz. bezpłatnych

zawrzeć umowę u operatora telekomuni-

pił Urząd Miasta Krakowa. Wszyscy odbie-

PL ISSN 1897-6867

kacyjnego czy dostawcy usług telewizyj-

rający nowe dowody osobiste w naszym

Redakcja zastrzega sobie wszystkie przysłu-

nych, internetowych, a nawet zaciągnąć

mieście, otrzymują wraz z nimi informa-

kredyt w banku czy w firmie pożyczkowej.

cję, jak chronić swoje dokumenty i swoją

Dane z dokumentu pozwolą też na wyna-

tożsamość.

tel./fax 12 654 89 33
www.dzielnica11.krakow.pl
Redakcja:
Krzysztof Duliński, kom. 502 659 625,

gujące jej prawa, w tym do skracania, adiustacji tekstów, zmiany tytułów oraz innych
poprawek w nadsyłanych artykułach. Nie
zamówionych tekstów nie odsyłamy.

jęcie mieszkania, założenie fikcyjnego

UMK
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Kamień Pamięci
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Rady, opiniowaniu projektów uchwał opracowanych i wnoszonych przez komisje problemowe, zapoznawaniu się z bieżącą korespon-

się przy wnioskowanym Kamieniu Pamięci. Rada

dencją (pismami od mieszkańców, jednostek

Rada Dzielnicy XI wystąpiła z wnioskiem do

Dzielnicy XI Podgórze Duchackie deklaruje rów-

miejskich, wydziałów UMK, organizacji poza-

Rady Miasta Krakowa o ustawienie Kamienia

nocześnie wolę przeznaczenia środków finanso-

rządowych) opracowywaniu i podejmowaniu

Pamięci upamiętniającego bohaterów – miesz-

wych będących w jej dyspozycji na opracowanie

uchwał Zarządu.

kańców Dzielnicy XI, walczących o wolność i nie-

projektu obelisku i jego wykonanie”.

podległość w czasie I i II wojny światowej oraz
żołnierzy podziemia antykomunistycznego.

Projekty uchwał Rady Dzielnicy XI opracowane i wnoszone na sesje przez Zarząd doty-

Sprawozdanie Zarządu

czyły między innymi rozdysponowania środ-

W uzasadnieniu wskazano, że licząca ponad

Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła spra-

ków na zadania Dzielnicy w 2016 i 2017 roku,

50 tys. mieszkańców „Dzielnica XI nie ma pomnika

wozdanie Zarządu Dzielnicy XI za rok 2016. Rad-

wniosków do władz miasta i miejskich jedno-

– miejsca pamięci – znajdującego się w przestrzeni

ni przychylili się do tej opinii i podjęli stosowną

stek organizacyjnych w sprawach istotnych dla

publicznej, gdzie można by zorganizować spotka-

uchwałę. Wyrazili przy tym zadowolenie, że współ-

mieszkańców.

nia z okazji świąt i rocznic państwowych. (…)

praca między poszczególnymi organami Dzielnicy

Zarząd czuwał nad prawidłowym i termino-

Rada Dzielnicy XI Podgórze Duchackie zamie-

XI i między poszczególnymi radnymi jest bardzo

wym realizowaniem zadań. W tym celu człon-

rza czynnie włączyć się w organizację krakowskich

konstruktywna, że dominuje dążenie do maksy-

kowie Zarządu odbyli szereg spotkań z przed-

obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości

malizacji podejmowanych działań, realizacji jak naj-

stawicielami jednostek miejskich, a także na

w 2018 roku. Powołaliśmy dzielnicowy komitet

większej liczby wniosków mieszkańców i inicjatyw.

bieżąco sprawdzali postęp prac w terenie.

organizacyjny ww. obchodów, w skład którego

W imieniu Zarządu za pozytywną ocenę

Zarząd rozpatrzył 1.151 pism kierowanych

wchodzą miedzy innymi dyrektorzy placówek

prac Zarządu w 2016 r. podziękował radnym

do Rady Dzielnicy XI oraz nadał bieg korespon-

oświatowych. W przyszłym roku Dzielnica XI,

jego Przewodniczący Krzysztof Sułowski.

dencji o charakterze organizacyjnym, interwen-

wspólnie ze szkołami i innymi placówkami oświa-

W okresie od 1 stycznia 2016 roku do

cyjnym i w innych sprawach istotnych dla spo-

towymi i kulturalnymi, zamierza zorganizować

31 grudnia 2016 roku Zarząd Dzielnicy XI

łeczności lokalnej. Zarząd wykonywał i nadawał

i sfinansować cykl imprez kulturalnych, których

Podgórze Duchackie, którego pracami kiero-

odpowiedni bieg uchwałom Rady Dzielnicy XI.

tematem przewodnim będzie odzyskanie niepod-

wał Krzysztof Sułowski, odbył 46 posiedzeń,

Przewodniczący Zarządu Krzysztof Sułowski

ległości przez Polskę w 1918 roku (między innymi

w czasie których podjął 60 uchwał i opracował

reprezentował Dzielnicę XI na licznych akade-

coroczny Festiwal Kultury Szkół Dzielnicy XI).

36 projektów uchwał Rady Dzielnicy XI.

miach, uroczystościach i spotkaniach, zwołał

Chcemy, aby w 2018 roku oficjalna część dziel-

Zarząd koncentrował się na bieżącej działal-

nicowych obchodów w dniu 11 listopada odbyła

ności, tj. na opracowywaniu projektów uchwał

Powstaje Muzeum Podgórza

12 sesji Rady Dzielnicy XI.
c. d. na str. 4

się ono stać swego rodzaju centrum spotkań
mieszkańców tej dzielnicy.
Działalność muzeum będzie dotyczyła ca-

Muzeum Podgórza, oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, to wyjątkowe miej-

łego prawobrzeżnego Krakowa, podczas gdy

sce. Powstaje z inicjatywy społeczności lokalnej i jest odpowiedzią na oczekiwania mieszkań-

tematyka wystawy stałej skoncentruje się na

ców Podgórza. Otwarcie Muzeum Podgórza zaplanowano na ostatni kwartał 2017 r.

historii dawnego miasta Podgórze.
Przedsięwzięcie prowadzone jest w ramach

Przygotowywana wystawa stała, pod tytu-

wiadać o historii i fenomenie Podgórza – miasta

zadania inwestycyjnego „Muzeum Podgórza

łem „Miasto pod kopcem Kraka”, będzie opo-

wielokulturowego i wielonarodowościowego,

– oddział Muzeum Historycznego Miasta Kra-

o jego spektakularnym

kowa – adaptacja nieruchomości przy ul. Po-

sukcesie przemysłowym,

wstańców Wielkopolskich 1 w Krakowie w celu

a także o jego mitologii

utworzenia Muzeum Podgórza”, realizowanego

i warstwie legendarnej.

przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

Poza organizacją wy-

wspólnie z Gminą Miejską Kraków.
UMK

staw, oddział ten zajmować się będzie działalnością edukacyjną. Jednym

Bieżące informacje o przygotowaniach do

z najważniejszych aspek-

wystawy i dane kontaktowe dla osób pragną-

tów działalności muzeum

cych przekazać pamiątki znajdują się na stronie

ma być integracja spo-

internetowej www.mhk.pl w zakładce Oddzia-

łeczności Podgórza. Ma

ły – Muzeum Podgórza.
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Katyń. Pamiętamy

zgromadzonym tragiczne czasy okupacji, mó-

c. d. ze str. 3

c. d. ze str. 1

wił o zbrodni katyńskiej i znaczeniu kultywo-

Członkowie Zarządu wraz z Przewodniczą-

polskich żołnierzy w kilku miejscach ówcze-

wania pamięci o zamordowanych żołnierzach,

cym pełnili dyżury dla mieszkańców w siedzi-

snego Związku Sowieckiego i o próbach za-

polskich patriotach.

bie Rady Dzielnicy XI od poniedziałku do piąt-

kłamywania historii. Odbył się Apel Poległych,

Uczestnicy uroczystości obejrzeli również

ku, podczas których przyjmowali interwencje

wyczytano nazwiska osób z okolicy poległych

okolicznościową wystawę poświęcono pole-

i wnioski mieszkańców.

w Katyniu, zapalono znicze. Przedstawiciele

głym w Katyniu, wysłuchali opowieści o ich tra-

władz samorządowych obu dzielnic i organi-

gicznych losach. Była to niezwykła, bardzo przej-

zacji społecznych złożyli wiązanki kwiatów.

mująca lekcja wychowania patriotycznego.

Przesunięcia środków
W związku ze zmianą nazwy Domu Kultury

Historia Krzyża Katyńskiego

Centrum Kultury Podgórza w Krakowie, radni
potwierdzili, że realizatorem zadań dotycząotrzymała jednostka o starej nazwie, będzie powstałe niedawno Centrum Kultury Podgórza.
Zdecydowali też, na wniosek dyrektora
Gimnazjum nr 27, o zmianie zakresu prac re-

KD

Kapitan AK Włodzimierz Wolny przypomniał

„Podgórze” w Krakowie, który otrzymał nazwę:

cych wydarzeń kulturalnych, na które pieniądze
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Krzyż Katyński na cmentarzu przy u. Wspólnej został wzniesiony w latach 1991/92
z inicjatywy Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych – Koło Wola Duchacka oraz mieszkańców Woli Duchackiej i Łagiewnik, przy wsparciu
finansowym lokalnych przedsiębiorstw i dzięki datkom mieszkańców obu dzielnic.

montowych w tej placówce oraz podjęli decy-

Osobami najbardziej zaangażowanymi

zję o przeznaczeniu środków na nowe zadania

w budowę krzyża- pomnika pamięci narodo-

1. W hołdzie pomordowanym w Katyniu oraz

– zorganizowanie Dzielnicowego Turnieju Piłki

wej byli Włodzimierz Wolny z Woli Duchac-

obozach zagłady (po lewej)

Siatkowej i dofinansowanie V Gry Terenowej pn.

kiej i Stanisław Millan z Łagiewnik. Uzyskiwa-

2. W hołdzie Polakom poległym na frontach

Bieg po Konstytucję. Bieg organizuje Dzielnica IX

li niezbędne pozwolenia, zbierali fundusze

świata 1939-1945 (po prawej).

i biorą w nim udział uczniowie szkół z Podgórza.

i materiały oraz nadzorowali przygotowanie
projektu i prowadzenie prac.

Zgoda na najem

Uroczyste odsłonięcie Krzyża nastąpiło

Radni zgodzili się na ponowne zawarcie

Pod Krzyżem znajdują się dwie tablice:

U góry znajduje się „Pieta” - Matka Boska
Katyńska – projekt Anny Danuty Staszewskiej,
artystki z Warszawy, dar od mieszkańców Łagiewnik. Maryja tuli do siebie przestrzeloną

13 lipca 1992 roku.

umowy najmu lokalu socjalnego przy ul. Heila

głowę jeńca. W tym geście, nawiązującym

20 z dotychczasowym najemcą. Decyzję taką

do tragedii katyńskiej, zawarty jest ogromny

podjęli po wizji lokalowej, która wykazała, że

ładunek współczucia dla wszystkich pomor-

mieszkanie jest zadbane, czynsz płacony jest na

dowanych.

bieżąco i sąsiedzi nie mają uwag do zachowania

Krzyżem Katyńskim od ponad 16 lat

lokatorów przedmiotowego lokalu.

opiekuje się Szkoła Podstawowa nr 55 przy
ul. Dobczyckiej. Jej uczniowie troszczą się

Bezpieczny Kraków

też o znajdujący się w innej części cmentarza

W związku z awansem Artura Noska na

Grób Nieznanego Żołnierza.

Komendanta Miejskiego Państwowej Straży

Koordynatorem szkolnych działań i łączni-

Pożarnej konieczne było dokonanie zmiany

kiem ze środowiskiem lokalnym od początku

w składzie Dzielnicowego Zespołu Koordy-

jest nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 55 Kry-

nacyjnego działającego w ramach Programu

styna Janiszewska.

Poprawy Bezpieczeństwa pn. „Bezpieczny Kra-

K. J.

ków”. Nowym członkiem tego gremium został

Jest porozumienie

Robert Anioł, reprezentant Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 PSP.
Spółdzielnia

Wyjazd niepełnosprawnych
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej poinformowała, że na wyjazd do Muszyny zostały
zakwalifikowane 52 osoby niepełnosprawne.
Turnus z programem usprawniającym i elementami integracji jest w całości finansowany
ze środków Rady Dzielnicy XI.
Opr. KD

Mieszkaniowa „Podgórze”

do rozpoczęcia budowy Centrum. Podpi-

i Zespół Ekonomiki Oświaty podpisały poro-

sano wspomniane wyżej porozumienie,

zumienie dotyczące korzystania z ulicy Czar-

uzgodniono trasę ułożenia mediów a Walne

nogórskiej w trakcie budowy Centrum Kultury

Zgromadzenie członków spółdzielni wyrazi-

i Rekreacji. Powstanie ono przy Zespole Szkół

ło w 2016 r. zgodę na rozwiązanie umowy

Ogólnokształcących nr 7 przy tejże ulicy.

użytkowania wieczystego części działki, na

Władze Spółdzielni podkreślają, że ze
strony spółdzielni nie ma żadnych przeszkód

której powstanie ciąg komunikacyjny do obsługi centrum.
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Kalejdoskop dzielnicowy
Strefa wypoczynku

Ruina przy Cechowej

5
W obecnym stanie prawnym nie można przekazać nieruchomości innemu podmiotowi, choć
zgłaszają się inwestorzy chcący wyremontować
budynek i urządzić w nim siedzibę swojej firmy.

Coraz realniejsze wydaje się utworzenie ko-

Dom Cechowy przy ul. Cechowej jest w co-

lejnego miejsca rekreacji i wypoczynku na te-

raz gorszym stanie. Frontowa część budynku,

renie naszej dzielnicy. Podczas kwietniowego

to praktycznie tylko ściany i dach, bo w środku

Choć prace nad stworzeniem Parku Rzeczne-

spotkania z mieszkańcami, Zarząd Zieleni Miej-

wszystko jest zdewastowane. W oficynie, gdzie

go Drwinka postępują powoli, to wszystkie pod-

skiej przedstawił koncepcję zagospodarowania

kiedyś działała piekarnia, mieszka dziś jedna

mioty zaangażowane w jego tworzenie starają

terenu zielonego przy ul. Estońskiej, w okolicy

osoba, która teoretycznie jest gospodarzem

się pokazać, jak bardzo im zależy na powstaniu

ul. Algierskiej. Teren ma być podzielony na 4 stre-

obiektu.

Parku. Pisaliśmy już o inicjatywach strony spo-

Park Rzeczny Drwinka

fy – sportową, wypoczynkową, rekreacyjną i plac

Gmina Kraków, która przed kilkunastu laty

łecznej – sprzątanie doliny, zawieszenie budek

zabaw dla dzieci. Elementy małej architektury

oddała budynek w użytkowanie wieczyste

lęgowych dla ptaków, stworzenie mini kwietnej

mają być wkomponowane w istniejącą zieleń.

(na 99 lat) Stowarzyszeniu Cech Rzeźników

łąki przy wejściu od strony ul. Bochenka.

Propozycja spodobała się mieszkańcom, co

i Masarzy, nie potrafi

otwiera drogę do dalszych prac projektowych

sobie poradzić z od-

i przygotowań do tej inwestycji.

szukaniem jego władz
(dane rejestrowe nie

Porządki w Parku Kurdwanowskim

wskazują aktualnych

Zmiany czekają również Park Kurdwanow-

władz, w księdze wie-

ski. Przed wakacjami mają się zakończyć prace

czystej nieruchomości

związane z odwodnieniem istniejącego placu

są jedynie wpisy o za-

zabaw i powstałej niedawno w ramach Budżetu

ległościach w opła-

Obywatelskiego siłowni na wolnym powietrzu.

tach za użytkowanie

Powinno to zakończyć nieustanne kłopoty z gro-

wieczyste i egzekucji

madzącą się w tej części parku wodą opadową,

komorniczej z tego ty-

powstającym po opadach deszczu błotem.

tułu) czy odebraniem

W tym roku mają również zostać ustawione
urządzenia wspinaczkowe, rynna-zjeżdżalnia

nieruchomości Stowarzyszeniu.

i osłony zabezpieczające saneczkarzy korzysta-

Budynek ulega dalszej degradacji i dewasta-

W okolicach tej ostatniej strona samorządo-

jących z pobliskiej górki. Wymienione również

cji, choć w latach 90. minionego wieku został

wa postawiła niedawno dużą tablicę z informa-

zostaną ławki w pobliżu muszli koncertowej.

wyremontowany z budżetu samorządu, w tym

cjami o walorach przyrodniczo-krajobrazowych

Na rok przyszły planowane jest natomiast

ze środków będących do dyspozycji Rady Dziel-

Doliny Drwinki i zdjęciami jej mieszkańców.

postawienie fontanny. Rozważane też jest

nicy XI. Stowarzyszenie Miłośników Piasków

stworzenie kącika ciszy dla seniorów, gdzie oso-

Wielkich, które podnajmowało pomieszcze-

by w podeszłym wieku będą mogły swobodnie

nia we frontowej części budynku, nie czuje się

W szafach archiwum parafii św. Józefa

porozmawiać, może zagrać w gry planszowe,

władne by cokolwiek robić, bo to nie ono jest

w Podgórzu znaleziono wiele cennych książek,

bo mają tu stanąć m.in. stoliki.

formalnie właścicielem obiektu.

dokumentów i zdjęć dotyczących mieszkańców

Cenne dokumenty

dawnych wsi leżących na południe od Wisły,
m.in. Woli Duchackiej. Są wśród nich księgi zapowiedzi i protokołów przedślubnych, alegata
(pisma składane przy zawieraniu związków
małżeńskich), spisy ludności terenów wchodzących niegdyś w skład parafii św. Józefa.
W szafie był też dokument poświadczający
nadanie 29 marca 1879 r. tytułu doktora Wincentemu Świątkowi z Piasków Wielkich, Biblia Jana
Maryszata z 1531 r., pięknie zdobiony mszał.
Znalezione rzeczy są archiwizowane i fotografowane. Wszyscy chętni będą mogli je obejrzeć
w przyszłym roku na specjalnej wystawie. Potem
dokumenty będą udostępnione w internecie.
DUL
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Pisanka Wielkanocna 2017
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Massalska, Weronika Maślanka, Anna Stefańska,
Oliwia Janawa)
Prace indywidualne

Świetlica w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 przy ul. Stojałowskie-

I miejsce – Zuzanna Paluch, Publiczna Szkoła

go zorganizowała w kwietniu Ogólnopolski Międzyświetlicowy Konkurs na Pisankę Wielka-

Podstawowa nr 50 w Częstochowie i Oskar Ja-

nocną. W konkursie wzięły udział 32 świetlice z całej Polski przesyłając ponad 320 prac. Wśród

śniak, Szkoła Podstawowa nr 26 w Krakowie

nich były zarówno pisanki duże i małe, proste w swojej formie i bardzo precyzyjne, pisanki

II miejsce – Michalina Motyka, Zespół Szkół

wyklejane na baloniku, na jajach styropianowych, jak i te tradycyjne na wydmuszkach.

Sportowych nr 1 w Chorzowie i Natalia Grzanka,
Szkoła Podstawowa w Chechle oraz Alicja Do-

Uczestnicy konkursu wykazali się wielką

estetykę wykonania pisanek. Prace oceniano

browolska, Szkoła Podstawowa nr 21 w Lublinie

kreatywnością. Prace były wykonane z prze-

w dwóch kategoriach: indywidualnej i zbioro-

III miejsce – Wiktoria Konieczna, Szkoła Podsta-

różnych materiałów i przy zastosowaniu różno-

wej. W każdej z prac widać było zaangażowanie

wowa w Różewie i Lena Balcer, Szkoła Podsta-

rodnych technik artystycznych, zaczerpniętych

twórcy i każda z nich była szczególna.

wowa nr 2 w Zielonce
Jury przyznało również 13 wyróżnień w ka-

„niemalże z całego świata”. Wśród pisanek były
zarówno jaja dekorowane tradycyjnymi wzo-

WYNIKI

tegorii prac zbiorowych i 30 w kategorii prac

rami przedstawiającymi kojarzone z Wielkano-

Prace zbiorowe

indywidualnych.

cą zajączki, kurki i kurczaczki, ale nie zabrakło

I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2

również nowatorskich pomysłów. Do wyko-

w Skawinie (Milena Kwiecień, Maja

nania prac używano materiałów plastycznych,

Szczurek, Adrianna Nytko, Nina Or-

pasmanteryjnych,

materiałów

maniec, Paulina Kapołka, Aleksandra

z recyklingu, ale również spożywczych, np.

Pietrzko) i Szkoła Podstawowa nr 124

pestek, nasion, ziaren, łupin orzechów (nawet

w Krakowie, klasa I A

kokosowych), makaronów, darów natury jak

II miejsce - Szkoła Podstawowa z Od-

siano, kora, mech, suszone kwiaty, piórka, mu-

działami Integracyjnymi nr 162 w Kra-

szelki i wielu innych znalezionych w „zakamar-

kowie (Wiktoria i Zuzanna Pajor)

kach świetlic”.

III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 2

tkanin,

Jury oceniając prace brało pod uwagę po-

w Skawinie (Amelia Krupnik, Mar-

mysłowość, oryginalność, samodzielność oraz

ta Madej, Emilia Massalska, Joanna

Renata Pulikowska
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Z życia Szkoły
Odzieżowej
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kolor tkanin i dodatków. Konkurs wygrała styli-

szczególnych klas oraz pokaz najnowszych

zacja przygotowana przez klasę I L.

kolekcji zaprezentowanych przez nasze mo-

Konkurs na „Zielony projekt plastyczny” wyjęła Klaudia Żak z III L, a trzecie Gabriela Czyszczoń też z III L.

kiem dni narodowych i Dnia Ziemi.

delki.

grał Jakub Ścibor z klasy I L, drugie miejsce zaDzień Ziemi
22 kwietnia obchodzimy na całym świecie

Ostatnie tygodnie w Zespole Szkół Odzieżowych nr 1 przy ul. Cechowej upłynęły pod zna-

7

Dzień Ziemi. Jest to szereg akcji prowadzonych
Dzień Francuski

corocznie wiosną, których celem jest promowa-

21 kwietnia odbył się w naszej szkole „Dzień
francuski” poświęcony Francji i jej mieszkańcom.

Dzień Irlandzki

nie postaw ekologicznych w społeczeństwie.
Dzień Ziemi to doskonała okazja do zorganizowania różnego rodzaju wydarzeń

17 marca świętowaliśmy Dzień Świętego Pa-

promujących ekologię, np. ak-

tryka, Patrona Irlandii. Jest to święto o wymia-

cji zbierania śmieci czy sadze-

rze narodowo-religijnym obchodzone nie tylko

nia drzew. Jest to również

w Irlandii, ale również w Stanach Zjednoczo-

szansa na zwiększenie świa-

nych, Australii, Niemczech czy w Polsce. Jego

domości dotyczącej efektów

popularność wiąże się z powszechną fascynacją

niszczenia środowiska natu-

kulturą celtycką i związanymi z nią obyczajami.

ralnego, do których zaliczyć

Spotkanie przygotowała prof. Alina Filipiak oraz

można zanieczyszczenie po-

uczennice z klas I L i IV L. Uczestnicy spotkania

wietrza, wody, czy globalne

obejrzeli prezentację multimedialną przybliża-

ocieplenie.

jącą im historię Irlandii. Zobaczyli także kilka

Z tej okazji został zorga-

tematycznych scenek, posłuchali irlandzkiej

nizowany w naszej szkole

muzyki.

konkurs fotograficzny „Pięk-

Wszystkie klasy przystąpiły do konkursu na

no przyrody polskiej”. Wzięło

stylizację modową, w której dominował zielony

w nim udział wielu uczniów,
a oto jego laureaci:
I miejsce - Sabina Sgolik, klasa 3 L
II miejsce - Aleksandra Rączka, klasa 1 L
III miejsce - Anna Joniec,
klasa 1 L
Chcieliśmy w ten sposób przybliżyć uczniom
i nauczycielom ten piękny kraj, jego język i kulturę, przedstawić postacie słynnych Francuzów
i ich osiągnięcia. Nie zapomniano również o tym,
że Francja to kraj mody i elegancji oraz sztuki
kulinarnej. Uczniowie dowiedzieli się ciekawych
informacji o kuchni francuskiej i jej specjalnościach regionalnych.
Każda klasa zaprezentowała swoją stylizację wzorowaną na znanych francuskich
projektantach mody. Zwyciężyła propozycja przygotowana przez uczniów klasy
trzeciej.
Ciekawym punktem programu

była

prezentacja

piosenek francuskich w wykonaniu reprezentacji po-

MP
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W zdrowym ciele zdrowy duch
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czyła w nim bardzo dzielnie - wygrała jeden mecz,
a w kolejnych dwóch, po równorzędnej walce, przegrała i tym samym zakończyła rozgrywki.

W Szkole Podstawowej nr 55 przy ul. Dobczyckiej jest wielu utalentowanych uczniów,

W tych rozgrywkach naszą szkołę reprezen-

o czym pisałam już wielokrotnie. Ostatnimi czasy młodzież naszej szkoły dzielnie walczyła

towali także chłopcy z klasy szóstej A i C. Dru-

o wysokie lokaty w różnych zawodach sportowych.

żyna wystąpiła w składzie: Bartłomiej Kwapień,
Krzysztof Dębowski, Marcin Świerczek, Wiktor

Choć zima już za nami, warto wspomnieć

Wraz z nadejściem wiosny, uczniowie zamienili

Brewczyński, Sebastian Kubik, Jakub Rzepec-

o sukcesach utalentowanej sportsmenki z klasy

narty i inne akcesoria przydatne w dyscyplinach

ki, Jakub Socha, Kacper Korzeniowski i Kacper

6 C – Mai Wąsik, która w marcu br. startowała

zimowych na piłkę. Dziewczęta wystartowały

Silwon. Historia startu była podobna do rywa-

w finale wojewódzkim w narciarstwie alpej-

w rozgrywkach mini siatkówki, które odbyły się na

lizacji dziewcząt. Chłopcy zajęli w swojej grupie

skim. Do zawodów odbywających się w Klusz-

obiektach Com Com Zone. Reprezentacja w skła-

pierwsze miejsce i awansowali do dalszego eta-

kowcach awansowało najlepszych 16 uczniów

dzie: Liwia Gawrońska, Zuzanna Sekiera, Oliwia

pu rozgrywek, gdzie przeciwnicy nie pozwolili

i uczennic ze szkół podstawowych (po 8 dziew-

Jelonek, Jagoda Bobek, Nikola Gwizdowska-Zaj-

nam na odniesienie zwycięstwa.

cząt i chłopców z każdej z dwóch kategorii /wie-

del, Oliwia Seremet, Weronika Wilk, Maja Wąsik

kowych).

i Nikola Franczak zajęła pierwsze miejsce w grupie

Trzymamy kciuki, by kolejne starty przyniosły jeszcze większe sukcesy.

i awansowała do

eSKa

dalszego etapu.

Zdjęcia Zenon Matras

Drużyna

wal-

i z archiwum prywatnego Mai Wąsik

Pomoc dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością
Przy ul. Celnej 6 (obok Rynku Podgórskiego,

Równocześnie trwają prace nad stworze-

w siedzibie Fundacji Matio) działa Miejskie Cen-

niem aktywnej strony internetowej, która

trum Informacji dla rodzin z dziećmi i osoba-

będzie ułatwiała samodzielne znalezienie naj-

mi niepełnosprawnymi, gdzie można uzyskać

ważniejszych informacji dla osób z niepełno-

kompleksową pomoc i wsparcie.

sprawnościami mieszkających w Krakowie.

Miejskie Centrum Informacji
dla Rodzin z Dziećmi i Osobami
Niepełnosprawnymi
ul. Celna 6, 30-507 Kraków

Zadaniem Centrum jest świadczenie usług

Centrum to nie tylko miejsce, gdzie każdy

z zakresu informacji o wszelkich formach pomo-

potrzebujący dostaje niezbędną pomoc oraz

cy dla krakowskich rodzin z dziećmi i dorosły-

informacje. Można tu także spokojnie porozma-

mi osobami niepełnosprawnymi. Zatrudnieni

wiać o problemach rodziny; ustalić priorytety

doradcy (także mający za sobą doświadczenie

i znaleźć pomoc w rozwiązaniu trudnych kwe-

Godziny otwarcia

niepełnosprawności) przekazują aktualizowane

stii, jakie napotykają osoby z niepełnosprawno-

poniedziałki, środy - 10.00-18.00

na bieżąco dane o pomocy zarówno z instytucji

ściami w codziennym życiu.

wtorki, czwartki, piątki - 9.00–17.00

tel. 507 959 548, 12 267 7913,
biuro@pion-krk.pl
www.pion-krk.pl

miejskich, jak i placówek prowadzonych przez

Wszelkie problemy, a zwłaszcza kwestie

organizacje pozarządowe oraz prywatne firmy.

trudne do rozwiązania, są skrupulatnie reje-

Współrealizatorami pilotażowego projektu

Informacje dotyczą kwestii opieki zdrowotnej,

strowane i przekazywane odpowiednim insty-

są Fundacja Hipoterapia – Na Rzecz Rehabilitacji

edukacji, transportu, pracy, wszelkich dostęp-

tucjom samorządowym i społecznym. Chodzi

Dzieci Niepełnosprawnych i Fundacja Pomocy

nych form wsparcia (psychologicznego, rzeczo-

również o ukierunkowanie i rozszerzenie miej-

Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę Matio.

wego, finansowego, poradnictwa prawnego

skiej oferty pomocy, dopasowanie jej do zgła-

Projekt finansuje Wydział Spraw Społecznych

oraz nowych usług „odciążeniowych”), a także

szanych przez rodziny potrzeb, składanych pro-

Urzędu Miasta Krakowa w ramach programu

dostępności ofert kulturalnych i sportowych.

pozycji.

współpracy z organizacjami pozarządowymi.
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Jaka szkoła dla dzieciaka i geniusza?
Czy w „dobrej zmianie” jest szansa na „dobrą szkołę” dla mojego dziecka? Czy w nowym i atrakcyjnym opakowaniu jest rzeczywiście nowy
i atrakcyjny model edukacji? Czy dobrym miejscem dla ucznia będzie „nowa” Szkoła Podstawowa nr 149 na osiedlu Kurdwanów? Pytania same
się mnożą. Nie oszukujmy się, odpowiedzi na nie są niełatwe.
Szklanka do połowy pełna?

Jest to obiekt wzorowo

Zmiany, jakie obecnie mają miejsce w edukacji,

utrzymany i doposażony. Wa-

to czas trudny nie tylko dla szkół, które już wcho-

runki nauki dla uczniów i pracy

dzą w ten proces, ale też dla samych uczniów i ich

nauczycieli są wyjątkowo do-

rodziców. Wygaszanie, przekształcanie, restruk-

bre: bogata baza dydaktycz-

turyzacja… karuzela określeń. Jak w tym zgiełku

na i dostęp do nowoczesnych

zmian ma odnaleźć się uczeń i nauczyciel?

technologii na terenie całego

Nie potrafimy – ani w Polsce, ani w innych

obiektu, projektory multime-

krajach Europy – w pełni zdefiniować nowej roli

dialne w każdej sali, profesjo-

szkoły i nowych celów edukacji, bowiem pozo-

nalnie wyposażone pracownie

stajemy bezradni wobec tempa zmian, które nie

komputerowe, efektowne sale

zawsze są naszym udziałem. Niemniej, obowiąz-

lekcyjne, estetyczne i jasne hole,

kiem szkoły jest takie przygotowanie ucznia, by

eleganckie łazienki, przestronne

w świecie wiedzy mógł poruszać się samodziel-

szatnie z indywidualnymi szafkami modułowy-

istotna zaleta szkoły? Wystarczy popytać, moż-

nie, choć nie samotnie, mając wsparcie w na-

mi. Rzeczywiście, standard materialny, z którego

na też zajrzeć na stronę internetową szkoły, czy

uczycielu. Proces poznawania świata, rozwoju

korzystać może każdy dzieciak, jest wysoki.

po prostu skorzystać z odpowiedniego portalu

Jeżeli... - etiuda teatralno- taneczna, impresja marzeń o Niepodległej w wykonaniu Klaudii Ogonowskiej i Asi Błaut pod opieką Haliny Murzańskiej

własnych kompetencji, wzrastania ku dorosłości

Czy te udogodnienia zaprocentują w pra-

i podejmowania trudu zmieniania świata to nieła-

cy z uczniem? Oczywiście, w pewnym stopniu

twe wyzwanie dla każdego młodego człowieka.

edukacyjnego.
I have e dream…?

uatrakcyjnią zajęcia. Jednak świetne warunki

Czy uczeń zapytany o marzenia, pragnienia

Jaka więc powinna być szkoła, aby dać swo-

edukacyjne to nie tylko miejsce czy wyposa-

w miejsce wielokropka wpisałby szkołę? Ra-

im wychowankom rzeczywistą moc zmieniania

żenie. I chociaż robi wrażenie multimedialna

czej nie. A jego rodzic? Być może. Edukacja jest

świata?

sala do nauki języków obcych z zestawem -

czymś tak oczywistym, a możliwości wyboru

Szanse na sukces?

słuchawki i mikrofon dla każdego ucznia, czy

odpowiedniej szkoły teoretycznie są nieograni-

Powołanie do życia Szkoły Podstawowej

wyjątkowa pracownia plastyczna i doposażona

czone. Teoretycznie.

nr 149 przy ul. Bujaka 15 stało się faktem i już

akustycznie – muzyczna, ale to tylko nowocze-

Na portalu edukacyjnym odnajdziemy de-

rozpoczęto rekrutację uczniów do klas pierw-

sna przestrzeń edukacyjna. Czy nauczyciele wy-

klarację, że w Szkole Podstawowej nr 149 przy

szych, czwartych i siódmych, którzy w nowym

korzystują na zajęciach wszystkie atuty dostęp-

ul. Bujaka 15 „ze szczególną dbałością będzie

roku szkolnym 2017/2018 rozpoczną naukę

nych im środków i pomocy dydaktycznych? Czy

tworzone środowisko sprzyjające rozwojowi

w budynku obecnego Gimnazjum nr 28 przy

warunki, w których funkcjonują teraz ucznio-

i twórczej aktywności uczniów. Uczniowie będą

ul. Bujaka.

wie, postrzegane są przez nich i rodziców jako

pracować w komfortowych warunkach, a nauczyciele wspierać kreatywność i stymulować
potencjał uczniów”. Ambicje szkoły wydają się
odpowiadać na wyzwania XXI wieku, stąd kolejne oznajmienie o budowaniu szkoły twórczej, poszukującej rozwiązań i podejmującej
innowacyjne działania. „Chcemy tworzyć szkołę,
która odkrywa indywidualne możliwości i zdolności oraz stwarza warunki dla rozwoju każdego
ucznia.”
Jak ma być ta szkoła?
Przyjrzyjmy się zatem najbardziej obiecującym propozycjom. Budzą apetyty, nie tylko
uczniów i rodziców, ale i samych nauczycieli.
Kto nie pragnie takiej otwartej na potrzeby
ucznia szkoły?
c. d. na str. 12
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Co nam w duszy gra…
c. d. ze str. 1

KURIER DZIELNICY XI
stiwalu, którzy włożyli wiele trudu w zorganizowanie eliminacji szkolnych.

„występujące gwiazdy oświetliły swoim blaskiem

Słowa, które zabrzmiały na koniec uroczy-

skromną estradę” oraz, że było „trochę marzeń,

stej gali Festiwalu są doskonałym podsumowa-

trochę baśni, by nam świat rozjaśnić”.

niem jego idei:

Laureaci konkursu piosenki wyśpiewali ra-

Nr 3, Maj 2017

Dzielmy się tym, co nam w duszy gra

dość, miłość i wszystko co im w duszy gra. Pauli-

Wtedy świat zapomni co to łzy

na Stępień ze Szkoły Podstawowej nr 27 z wdzię-

Każdy nowy dzień niechaj brzmi symfonią szczęścia

kiem i pewną kokieterią „skarżyła się” „nie wiem

Tekst i zdjęcia Krzysztof Duliński

co mam robić i kim być, gdzie są do kariery drzwi”.
Podobnie najlepsi recytatorzy i uczestnicy kon-

Laureaci XVI Festiwalu Szkół Dzielnicy XI

kursu małych form teatralnych (w eliminacjach

Podgórze Duchackie

wzięło udział aż 21 zespołów!). Jan Pietrzyk ze
Szkoły Podstawowej nr 55 rozbawił wszystkich

Konkurs recytatorski

Nikola Gwizdowska-Zajdel, laureatka II miejsca
w konkursie piosenki

wierszem, w którym udowadniał, że dorośli mają

Klasy I – III

III miejsce - Oliwia Myśko, Szkoła Podstawowa

bardzo dziwne poczucie humoru.

I miejsce - Lena Juszczak, Szkoła Podstawowa

nr 55, kl. 6

nr 90, kl. 3

Gimnazjum

eci podzielili się tym, co im w duszy gra, dając

II miejsce - Amelia Zienkiewicz, Szkoła Podsta-

I miejsce - Jagoda Surówka, Gimnazjum nr 75,

radość i wzruszenie, pokazując jak wiele pasji

wowa nr 27, kl. 3

kl. 3

i umiejętności drzemie w uczniach szkół w na-

III miejsce - Jan Grzywacz, Szkoła Podstawowa

II miejsce - Maja Repelewicz, Gimnazjum nr 75,

szej okolicy. Wiele z nich zostało odkrytych czy

nr 55, kl. 3

kl. 3

rozwiniętych, „oszlifowanych” przez nauczycieli,

Klasy IV – VI

III miejsce - Miriam Guzik, Gimnazjum nr 75, kl. 3

którzy ich uczą. Stąd specjalne podziękowania

I miejsce - Jan Pietrzyk, Szkoła Podstawowa

dla pedagogów pracujących na co dzień z mło-

nr 55, kl. 4

Konkurs poetycki

dymi artystami i szkolnych koordynatorów Fe-

II miejsce - Piotr Tryhuk, Szkoła Podstawowa

Klasy IV – VI

nr 27, kl. 4

I miejsce - Krzysztof Malina, Szkoła Podstawowa

III miejsce - Michał Klimek, Szkoła Podstawowa

nr 27, kl. 4

nr 162, kl. 6

II miejsce - Zuzanna Warchał, Szkoła Podstawo-

Wyróżnienie - Ksenia Bres, Szkoła Podstawowa

wa nr 162, kl. 4

nr 162, kl. 6

III miejsce - Daniel Brzezicki, Szkoła Podstawo-

Gimnazjum

wa nr 55, kl. 4

Młodzi plastycy, fotograficy, tancerze i po-

Nagrodę otrzymał Michał Przysiężniak z Gimnazjum nr 75, kl. 1

Konkurs plastyczny
Klasy I - III

Najlepsze zdjęcia wykonane przez uczestników konkursu fotograficznego

Konkurs fotograficzny

I miejsce - Adrian Linder, Szkoła Podstawowa

Klasy IV - VI

nr 55, kl. 2

I miejsce - Maciej Rudnicki, Szkoła Podstawowa

II miejsce - Zuzanna Cieślik, Szkoła Podstawowa

nr 27, kl. 4

nr 162, kl. 3

II miejsce - Anna Ślaga, Szkoła Podstawowa

III miejsce - Michał Nalepa, Szkoła Podstawowa

nr 55, kl. 6

nr 27, kl. 2
Klasy IV - VI
I miejsce - Anna Ślaga, Szkoła Podstawowa
nr 55, kl. 6
II miejsce - Aleksandra Mularz, Szkoła Podstawowa nr 27, kl. 6
III miejsce - Oliwia Ćwierz, Szkoła Podstawowa
nr 90, kl. 5
Gimnazjum
I miejsce - Jagoda Surówka, Gimnazjum nr 75,
kl. 3
II miejsce - Paulina Fiks, Gimnazjum nr 75, kl. 1
III miejsce - Aleksandra Misztal, Gimnazjum

Prace nagrodzone w konkursie plastycznym

nr 75, kl. 3

Nr 3, Maj 2017

KURIER DZIELNICY XI

11

Konkurs piosenki
Klasy I - III
I miejsce - Paulina Stępień, Szkoła Podstawowa
nr 27, kl. 3
II miejsce - Maja Weimer, Szkoła Podstawowa
nr 90, kl. 2
III miejsce - Ewelina Ciesielska, Szkoła Podstawowa nr 55, kl. 1
Klasy IV - VI
I miejsce - zespół 6-osobowy ze Szkoły Podstawowej nr 27, kl. 6 (Julia Janeczek, Maciej Lalik,
Maciej Tokarz, Maja Kuźma, Weronika Stemplińska, Krzysztof Salata)

Laureaci I miejsca w konkursie piosenki - zespół ze Szkoły Podstawowej nr 27 w składzie Julia Janeczek, Maciej
Lalik, Maciej Tokarz, Maja Kuźma, Weronika Stemplińska, Krzysztof Salata

II miejsce - Nikola Gwizdowska-Zajdel, Szkoła

wowska, Gabriela Jastrząb, Aurelia Czekaj, Zu-

śniewski, Julia Słonka, Aleksandra Wilkosz)

Podstawowa nr 55, kl. 6

zanna Sereda, Nina Janczura, Joanna Krzoska)

III miejsce - zespół 3-osobowy ze Szkoły Podsta-

III miejsce - Oliwia Starowicz, Szkoła Podstawo-

II miejsce - Natalia Dudek, Szkoła Podstawowa

wowej nr 27, kl. 1 (Kamila Kumorowska, Franci-

wa nr 162, kl. 6

nr 90, kl. 4

szek Piekarniak, Ewa Szwałko)

Gimnazjum

III miejsce - zespół 7-osobowy ze Szkoły Podsta-

Klasy IV - VI

I miejsce - zespół 3-osobowy z Gimnazjum

wowej nr 162, kl. 4 (Amelia Samborska, Oliwia

I miejsce - zespół 8-osobowy ze Szkoły Podsta-

nr 75, kl. 1 (Aleksandra Grabowska, Liwia Rud-

Dziubka, Aleksandra Klimek, Klaudia Procak,

wowej nr 55, kl. 5 (Anna Sieprawska, Emilia Ada-

nicka, Emilia Bańdo)

Zuzanna Borowska, Marlena Walczyk, Julia Du-

mowska, Patrycja Zięba, Anna Sroka, Katarzyna

II miejsce - Julia Grzybek, Gimnazjum nr 28

szyńska)

Szaflarska, Magda Maj, Kacper Szydłowski, Oli-

III miejsce - Karolina Duda, Gimnazjum nr 28

Gimnazjum

wier Buczek)

I miejsce - Natalia Kukla, Gimnazjum nr 75, kl. 1

II miejsce - zespół 3-osobowy ze Szkoły Podsta-

Konkurs taneczny

II miejsce - zespół 9-osobowy z Gimnazjum

wowej nr 162, kl. 6 (Magdalena Masełko, Laura

Klasy I - III

nr 75, kl. 1 (Michelle Desiderio, Aleksandra Ga-

Boszkiewicz, Oliwia Starowicz)

I miejsce - zespół 8-osobowy ze Szkoły Pod-

cek, Agnieszka Kurdziel, Natalia Stremecka,

III miejsce - zespół 8-osobowy ze Szkoły Podsta-

stawowej nr 162, kl. 2 (Ada Lasota, Ada Frana-

Oliwia Wojewoda, Emilia Furmaniak, Gabriela

wowej nr 90, kl. 4 (Olivier Drabek, Kinga Kowal-

sowicz, Martyna Pyzłowska, Karolina Gazda,

Górak, Katarzyna Kapera, Marika Repelewicz)

ska, Sandra Królas, Laura Lewandowska, Filip

Grzegorz Gazda, Jagoda Walczyk, Michalina

III miejsce - Klaudia Ogonowska, Gimnazjum

Pers, Amelia Rojkowska, Sylwia Szymszak, Julia

Szymczak, Jakub Mrzygłód)

nr 28, kl. 3

Żarecka)
Gimnazjum

II miejsce - Jakub Laryś, Szkoła Podstawowa
nr 27, kl. 3

Konkurs małych form teatralnych

I miejsca nie przyznano

III miejsce - zespół 7-osobowy ze Szkoły Pod-

Klasy I - III

II miejsce - zespół 3-osobowy z Gimnazjum nr

stawowej nr 162, kl. 3 (Nina Furtak, Zuzanna

I miejsce - zespół 7-osobowy ze Szkoły Podsta-

75, kl. 1 (Krzysztof Baran, Mateusz Kudłek, Pa-

Kruczek, Klaudia Lasek, Julia Rygiel, Hanna So-

wowej nr 90, kl. 1 (Sonia Kaim, Maja Świerczek,

tryk Ostafin)

bolewska, Paulina Szklarczyk, Adrianna Wrona)

Filip Januszewski, Jakub Dziedzic, Borys Masta-

III miejsce - zespół 7-osobowy z Gimnazjum

Klasy IV – VI

lerz, Jan Krowiak, Filip Ryndak)

nr 28 (Ewa Marek, Julia Maziarz, Klaudia Dybał,

I miejsce - zespół 7-osobowy ze Szkoły Podsta-

II miejsce - zespół 4-osobowy ze Szkoły Podsta-

Martyna Rapacz, Katarzyna Lebiest, Aleksandra

wowej nr 162, kl. 6 (Mikołaj Pasionek, Klara Sta-

wowej nr 90, kl. 3 (Julia Legomska, Natan Wi-

Lech, Weronika Toczek)

Zespół taneczny ze Szkoły Podstawowej nr 162, laureaci I miejsca w konkursie
tanecznym

Organizatorzy gali finałowej przygotowali dla widzów niespodziankę – występ absolwenta Szkoły Podstawowej nr 55, doświadczonego instruktora tańca, zawodowego
tancerza i jego partnerki
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Jaka szkoła dla dzieciaka i geniusza?
c. d. ze str. 9
Oryginalność, kreatywność i przedsiębiorczość są często niezbędne, by znaleźć długotrwałe i skuteczne rozwiązania problemów.
Innowacyjność to wypadkowa niesztampowej
pracy nauczycieli, ale i szerzej, społeczności
szkolnej. Jeżeli temu towarzyszy wzajemne
szanowanie swobody twórczej, wówczas każdy ma poczucie, że jest ważny, potrafi coś robić
i może się tym dzielić. To daje satysfakcję i często owocuje kolejnymi wdrażanymi pomysłami.
W takim środowisku rodzą się nowe rozwiązania starych problemów. Tędy już prosta droga
do dawania uczniom owej rzeczywistej mocy
zmieniania świata.

Bohaterowie jednego z przedstawień w sali kominkowej

Cóż może zaproponować już dzisiaj Szkoła

rej dziecko nie tylko odpocznie, ale też spędzi

z bogatej oferty zajęć popołudniowych to szan-

Podstawowa nr 149? Praktycznie dość dużo.

czas kreatywnie, bezpiecznie i przyjemnie. Jak

sa na rozwijanie zainteresowań, odkrywanie

Choćby naukę na jedną zmianę, doskonałe wa-

bardzo jest to ważne, wiedzą nie tylko rodzice

talentów czy pobudzanie możliwości poznaw-

runki sportowo-rekreacyjne, świetlicę, w któ-

uczniów najmłodszych. Możliwość skorzystania

czych młodego człowieka.
Taką wyjątkową przestrzeń edukacyjną stanowić mogą: laboratorium małego naukowca
czy pracownie językowe, sala „kominkowa”,
ogród doświadczeń, pracownia kulinarna, profesjonalna aula ze sceną, szerokim ekranem
i stałym projektorem oraz lustrzaną ścianą, jak
też imponujące zaplecze sportowe.
Planowane zajęcia: warsztaty manualno-kreatywne (majsterkowanie, gotowanie, tworzenie
biżuterii, malowanie, muzykowanie, pantomima,
elementy baletu), zajęcia sportowo-rekreacyjne
w Szkolnym Klubie Sportowym (również dla chętnych dorosłych). Wielce obiecujący jest też pakiet
zajęć organizowanych przez Międzyszkolny Lu-

Plastyczne przestrzenie - tak się rodzi sztuka - lekcja w pracowni artystycznej pod opieką Beaty Oziębłej

dowy Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiak” w zakresie tańca i śpiewu ludowego. Istnieje możliwość
udziału w zajęciach prowadzonych przez firmy
zewnętrzne, np. robotyka, szachy.
Tak otwarta przestrzeń szkolna stwarza
szansę na przełamywanie kostycznych schematów. Co więcej, otwierając się na dzieci, szkoła
zwykle równocześnie otwiera się na resztę
świata. W Szkole Podstawowej nr 149 wydaje
się to możliwe. Na ile będzie to dobre miejsce
na edukację naszych pociech, możemy zadecydować już teraz. A może to tutaj ten nasz dzieciak znajdzie w swoim plecaku iskrę geniuszu?
HPM
W redakcji tekstu wykorzystałam niektóre infor-

Projekt edukacyjny "Jak efektownie wykonać różne modele 3D z elementów drewnianych". Konstruktor i wykonawca Eryk Jóźwiak, pod opieką Ewy Lorek

macje zawarte w artykule Alicji Pacewicz „Szkoła do fundamentalnej zmiany”.

