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KATYŃ 65 rocznica zbrodni

5 marca 1940 r. najwyższe władze sowieckie, w tym Stalin, wydały rozkaz zamordowania ok. 22 tyś. polskich oficerów, policjantów, 
lekarzy, profesorów i duchownych, wziętych do niewoli po napaści Armii Czerwonej na Polskę 17 września 1939 roku. Wśród nich 
15 tys. stanowili oficerowie z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Rozstrzeliwano ich - strzałem w tył głowy - w maju 
i kwietniu 1940 roku w Katyniu, Charkowie  i w Kalininie. Zgładzono również ponad 7 tys. cywilnych Polaków, przetrzymywanych 
w 1940 roku  w więzieniach na zachodniej Ukrainie i Białorusi. Ich szczątków dotąd nie odnaleziono. 
              str. 3

Dwór Czeczów został wybudowany ok. 
1820 roku. Od 1990 roku wpisany jest do 
rejestru zabytków.

Pod koniec 2004 roku z dworka w Bieżanowie 
wyprowadził się ośrodek terapeutyczny dla chłop-
ców. W zabytkowym budynku pozostała jedynie 
kuchnia i stołówka dla dzieci ze Szkoły Podstawo-
wej nr 124. W gminie trwa obecnie analiza możli-
wości wykorzystania obiektu. W zabytkowych mu-
rach planowane jest między innymi ulokowanie filii 
domu kultury oraz ośrodka rehabilitacyjnego dla 
artystów seniorów.
                                                                Piotr Czajowski 

Teczka prawdę powie
Radni Miasta Krakowa chcą się poddać lustracji. Ujawnienia zawartości swoich teczek domagają  się również radni z in-

nych miast. Samorządowców jednak na razie nie dotyczy obowiązek poddania się lustracji. Zmiany tego stanu rzeczy chcą 
radni z Gdańska, Kielc i Łodzi. Zamierzają wezwać posłów do zmiany ustawy lustracyjnej tak aby obowiązek lustracji dotyczył 
wszystkich samorządowców.      

Piotr Czajowski    

fot. ze zbiorów p. Pawła Poszelużnego

Dworek
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Wybrane uchwały Rady Dzielnicy XII Miasta Krakowa

Sesja XXXVII Nadzwyczajna z 7 marca 2005 r.

Uchwała Nr XXXVII/392/2005
Dotyczy: zgłoszenia do konkursu Rad Dzielnic zadania pn. „Budowa boiska 
wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 111”.

Na podstawie § 4 pkt. 2 lit. a Statutu Dzielnicy XII stanowiącego załącznik nr 
XII do uchwały Nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18.12.1996 r. w 
sprawie organizacji i zakresu działania dzielnic (tekst jednolity: Dziennik Urzę-
dowy Województwa Małopolskiego z dnia 6.11.2002 r Nr 243, poz. 3278) Rada 
Dzielnicy XII Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1
Zgłasza się do konkursu Rad Dzielnic zadanie pn. „Budowa boiska wielofunk-

cyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 111 ul. Bieżanowska 204” ( wydzielonego 
z projektu zespołu boisk).

§ 2
Rada Dzielnicy XII w latach 2003 i 2004 przekazała na budowę boisk kwotę 

32.000 zł. na wykonanie projektu oraz odwodnienie terenu.
§ 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE :

Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 111 przyczyni się 
do podniesienia atrakcyjności szkoły. Boisko to będzie przeznaczone szczególnie 
dla mieszkańców Dzielnicy XII i przyczyni się do aktywnego wypoczynku dzieci, 
młodzieży i dorosłych. Na terenie Dzielnicy XII brakuje obiektów infrastruktury 
sportowej takich jak: boisk, hal sportowych, przez co mieszkańcy są pozbawie-
ni możliwości uprawiania sportu, rekreacji i czynnego wypoczynku. SP Nr 111 
przejęła znaczną część dzieci po likwidacji Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących Nr 12 z Nowego Bieżanowa.

ciąg dalszy str. 6

W dniu 15 marca Radni Dzielnicy XII uczcuili minutą ciszy pamięć ofiar
katyńskich. Rada Dzielnicy podjęła rezulecję w sprawie zbrodni katyńskiej. 

Tekst rezolucji w następnym numerze „Dwunastki”.
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Na mocy rozkazu z marca 1940 roku, podpisanego m.in. 
przez Stalina i Mołotowa, NKWD zamordowało ok. 22 tys. 
polskich oficerów, policjantów, lekarzy, profesorów i duchow-
nych.

Trzy lata później, 13 kwietnia Niemcy donieśli o odkryciu 
grobów oficerów polskich w lasku katyńskim. O dokonanie
zbrodni oskarżyli radzieckie NKWD. 

Władze sowieckie zaprotestowały przeciwko temu oskarże-
niu, oświadczając, iż zabójstwa dokonali żołnierze niemieccy. Dla 
polskich władz było jasnym, że za mordem stoi ZSRR a sprawa 
właśnie się wydała. Rząd RP zwrócił się do Międzynarodowe-
go Czerwonego Krzyża w Genewie z prośbą o zbadanie i wy-
jaśnienie zdarzenia. W tym samym dniu do Genewy wpłynęła 
podobna nota skierowana przez Niemców. Stalin zareagował 
gwałtownie gdy władze polskie zwróciły się do niego domaga-
jąc się wytłumaczenia sytuacji. W depeszach skierowanych do 
Churchilla i Roosevelta, Stalin określił postępowanie Polaków 
jako nienormalne i naruszające zasady przyjęte pomiędzy pań-
stwami sojuszniczymi. Próbę wyjaśnienia sprawy przez rząd RP 

KATYŃ
w Genewie uznał jako dowód współpracy rządu Sikorskiego 
z Hitlerem. 
W marcu tego roku minęło 65 lat od tej zbrodni. 

We wrześniu 2004 r. Rosjanie umorzyli trwające 14 lat śledz-
two. Główny prokurator wojskowy Rosji Aleksander Sawienkow 
oświadczył niedawno, iż nie ma żadnych podstaw, aby uznać 
zbrodnię katyńską jako ludobójstwo. Rosjanie tym samym po-
traktowali ją jako przestępstwo podlegające przedawnieniu. 
Trwają  nadal pertraktacje z Moskwą w sprawie ujawnienia 
wszystkich dokumentów dotyczących zbrodni. Ci jednak odma-
wiają, wyciągając coraz to nowe argumenty za ograniczeniem 
dostępu do nich. 

Polacy nie mogą zapomnieć tej tragedii. Katyń stanowi nie-
oderwalną cześć naszej historii. Nie chodzi tu o odwet czy ze-
mstę na Rosjanach a o prawdę i poczucie sprawiedliwości. „Ka-
tyń w rytmie życia naszego narodu nigdy nie będzie sprawą, 
którą można zostawić do rozpatrzenia na później” – powiedział 
w homilii, podczas mszy odprawionej w intencji pomordowa-
nych kapelan Rodzin Katyńskich ksiądz prałat Zdzisław Pesz-
kowski.                                                                         Piotr Czajowski

W programie małej retencji województwa małopolskie-
go planowana jest budowa 4 zbiorników retencyjnych. Jeden 
z nich o pojemności ok. 136 tyś. m sześć. o powierzchni 9 ha. 
ma mieścić się na rzece Serafie. Zbiornik ma zabezpieczać
Bieżanów i Złocień przed wodami powodziowymi.

Do wydziału Skarbu Urzędu Miasta Krakowa wystąpił inwe-
stor o sprzedanie części działki przy ul. Bogucickiej i Drożdżo-
wej. Niepokój budzi fakt, iż sprzedana działka ma mieć 0.7 ha 
powierzchni. Ograniczy to budowanie zbiornika retencyjnego w 
Bieżanowie. 

Przewodniczący Rady Dzielnicy XII Stanisław Dziob uważa, 
że ponowny wykup terenów będzie kosztował miasto więcej niż 
wyniesie zysk ze sprzedaży. Inż. Dziob twierdzi, iż miasto po-
winno wybudować zbiornik o pojemności 200 tyś. m sześć. i po-
wierzchni 10,5 ha a wiec większy niż jest to planowane. Niewy-
konanie takiego zbiornika spowoduje konieczność pogłębienia 
rzeki Serafy od ul. Lipowskiego do jej ujścia do Wisły a koszt 

Zagrożony zbiornik 

takich robót przekroczy 35 milionów złotych. Mamy więc sytu-
ację, gdzie Wydział Skarbu Miasta ze sprzedaży 0,7 ha uzyska 
maksymalnie 3,5 ml. Złotych. Miasto będzie musiało współ-
uczestniczyć finansowo w modernizacji rzeki Serafy w kwocie
wielokrotnie przekraczającej kwotę sprzedaży. W sprawie zbior-
nika interpelację składała Radna Miasta Krakowa Grażyna Fi-
jałkowska. - Zbiornik Nr 82 Bieżanów jest o tyle ważny, że ma 
przejąć wody opadowe z terenów autostrady od Węzła Wielicka 
do granic Miasta oraz z modernizowanej drogi E-4 przebiegającej 
przez Gminę Wieliczka- argumentowała przed Radnymi Miasta. 

Sprzedany teren ma być przeznaczony pod budowę „maga-
zynu sprzętu turystyczno-sportowego”. Nazwa ta według Graży-
ny Fijałkowskiej w rzeczywistości oznacza hurtownię sprzętu tu-
rystyczno-sportowego. - Magazyn może być przy stadionie spor-
towym, przy hali sportowej ale nie w szczerym polu. Wymyślony 
zabieg ma na celu ominięcie opiniowania inwestycji przez Radę 
Dzielnicy XII. – mówiła w interpelacji.

Piotr Czajowski
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W Palmową Niedzielę zwaną dawniej Kwietną Niedzielą 
każdy polski kościół zakwita wiązkami wierzbiny, modrzewia, 
borówek, barwinku. Palmowa Niedziela upamiętnia tryumfal-
ny wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, witanego przez mieszkań-
ców z palmami w dłoniach. 

Polskie „palmy wielkanocne” wykonywane są z roślin, rosną-
cych w naszej strefie klimatycznej. Trudno mówić o jakimś jed-
nym typie, wzorze palmy. W różnych regionach Polski robiono 
palmy według dawnej tradycji danego regionu. Starano się aby 
w palmach były różne rośliny, które pomogą nam w dalszym ży-
ciu, chroniąc przed złem.  

Często palmy zawierają bazie zwane „jagniątka”. Symboli-
zują one odradzające się życie, zapowiadają rozpoczynający się 
nowy okres wegetacyjny. Powszechnie wierzono, iż połknięcie 
bazi zapewni nam dobre zdrowie, uwolni od chorób gardła, su-
chot. W palmie powinny znaleźć się rośliny rosnące nad wodą, 
ponieważ woda ma moc oczyszczającą, a po długiej zimie bywa 
wręcz zbawienna. Nie może zabraknąć również roślin wiecznie 

zielonych jak: barwinek, bukszpan, czy gałęzie sosny - rośliny 
wiecznie zielone symbolizowały bowiem ciągłość życia. 

Tradycja związana z palmą wielkanocną jest niezwykle moc-
no zakorzeniona w kulturze polskiej. Pragnąc kultywować te tra-
dycje oraz propagować twórczość dzieci i ich opiekunów – po raz 
czwarty został zorganizowany przez Samorządowe Przedszkole 
nr 49 „Wróbelka Elemelka” konkurs na „Najpiękniejszą palmę 
i stroik wielkanocny”. Konkurs został ogłoszony w czasopiśmie 
Bliżej P-la. Wychowanie i Edukacja, informacja o nim została 
przesłana do przedszkoli na terenie Polski drogą elektroniczną 
oraz dostarczona do Zespołów Ekonomiki i Oświaty –Południe, 
Zachód, oraz Dzielnicy Nowa Huta. Od zeszłego roku konkurs 
ma prawdziwie ogólnopolski charakter.

Napłynęły do nas prace z całej Polski od południa po pół-
noc m.in. ze Szczecina, Gdańska, Białegostoku, Łomży, Olkusza,  
Puław, Warszawy, Poznania, Częstochowy, Wrocławia, Płoc-
ka, Zabierzowa, Rybnika, Bobowej,  Limanowej, Lipnicy oraz 
z krakowskich p-li. W związku z dużą ilością nadesłanych prac: 

Wybory najpiękniejszej

„Mali aktorzy”    

fot. Piotr Czajowski
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153 palm i 191 stroików - w kategorii Palma i Stroik Świąteczny 
zostały wyodrębnione następujące podkategorie: palma:praca 
dzieci młodsze, praca indywidualna dzieci starsze, praca zbio-
rowa dzieci starsze; stroik wielkanocny: praca dzieci młodsze, 
praca indywidualna dzieci starsze, praca zbiorowa dzieci starsze, 
praca rodzinna. Każda praca podpisana została zakodowanym 
numerem konkursowym. Obrady jury konkursowego odbyły się 
10 marca 2005 o godz. 14.00. W skład jury weszły następujące 
osoby:

1.Przedstawiciel Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Kra-
kowie Pani wizytator Elżbieta Bzdek,
2. Pani Inspektor Wydziału Edukacji UMK- Iwona Żurkow-
ska,
3. Przedstawicielie Rady DzielnicyXII
 Przewodniczący Stanisław Dziob
 Redaktor Piotr Czajowski,
4. Pani Alicja Małeta z Muzeum Etnograficznego w Krako-
wie,
5. Pani Dyrektor Przedszkola nr 28 Bożena Michalska,
6. Proboszcz Parafii Matki Bożej Dobrej Rady- Florian Kost-
ka,
7. Artysta Plastyk – Anna Krysa - Cholewa,
8. Wydawca Bliżej Przedszkola Wychowanie i Edukacja – Ro-
bert Halik,
9. Ewa Potrząsaj nauczycielka Przedszkola nr 49.

Obrady Jury uatrakcyjnił występ dzieci z naszego oddziału w te-
renie ul. Nad Potokiem 6, które przedstawiły inscenizację ludo-
wą pt: „Siuda baba” przygotowaną pod kierunkiem n-lki Doroty 
Ślusarczyk. 

Uroczyste rozdanie nagród odbyło się w Krainie Zabaw 
Dziecięcych „Anikino” w dniu 16 marca 2005 o godz. 10.00. Na-
grodzone palmy zostały wystawione w Muzeum Etnograficznym
by mogły cieszyć oko odwiedzających i wspierać piękną tradycję 
palm wielkanocnych. 

 

Historia palm: Krystyna Reinfuss-Janusz 
Muzeum Etnograficzne w Krakowie

Organizatorzy konkursu: Samorządowe Przedszkole nr 49: 
Agnieszka Czekaj, Elżbieta Szpakowska, Dorota Ślusarczyk, 

Agnieszka Wójtowicz, Agnieszka Borek

PALMY: praca zbiorowa dzieci starsze:
I miejsce – Przedszkole nr 2 w Limanowej 
II miejsce – Przedszkole w Lipnicy Murowanej
III miejsce – Przedszkole w Wielkich Drogach

PALMY: praca indywidualna dzieci starsze:
I miejsce – Przedszkole w Niepołomicach, Katarzyna Rysak
II miejsce – Przedszkole w Lipnicy Murowanej, Kamil 
Ćwiek
III miejsce – Przedszkole nr 87 w Krakowie, Katarzyna Bie-
lak

PALMY: dzieci młodsze:
I miejsce – Przedszkole nr 23 w Krakowie 
II miejsce – Przedszkole 66 w Krakowie
III miejsce – Przedszkole nr 49 w Krakowie

STROIK – praca zbiorowa dzieci starsze:
I miejsce – Przedszkole nr 87 w Krakowie 
II miejsce – Przedszkole nr 23 w Krakowie
III miejsce – Przedszkole nr 82 w Krakowie

STROIK – praca indywidualna dzieci starsze:
I miejsce – Przedszkole w Łuczycach, Adrian Krzywoneka 
II miejsce – Domowe Przedszkole w Jerzmanowicach, Mo-
nika Piaśnik
III miejsce – Przedszkole w Łuczycach, Patrycja Zym

STROIK – dzieci młodsze:
I miejsce – Przedszkole nr 28 w Krakowie 
II miejsce – Prywatne Przedszkole „Chatka Żabki” w War-
szawie
II miejsce – Przedszkole nr 66 w Krakowie
III miejsce – Przedszkole „Uśmiech” w Szczecinie
III miejsce – Przedszkole nr 92 w Krakowie

STROIK – praca rodzinna:
I miejsce – Przedszkole nr 28 w Krakowie, Grzegorz Janiec 
z mamą 
II miejsce – Przedszkole nr 66 w Krakowie, Adrian z mamą
III miejsce – Przedszkole  nr 49 w Krakowie, Lidia Widła z 
rodzicami
III miejsce – Przedszkole  nr 49 w Krakowie, Anna Marzec 
z babcią
III miejsce – Przedszkole  nr 28 w Krakowie, Urszula Janiec 
z mamą
Wyróżnienie – Przedszkole  nr 49 w Krakowie, Maciej Gwiz-
dowski z mamą
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W 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. Odrodzona 
Rzeczpospolita znajdowała się w trudnym położeniu. Ponad 
sto lat obcego panowania spowodowało, że kawałki z których 
odradzało się państwo polskie diametralnie różniły się od 
siebie. Odrębności te uwidaczniały się w poziomie rozwoju 
gospodarczego poszczególnych zaborów, sposobie i jakości 
życia, kwestiach mentalności ludzkiej, poziomie rozwoju cy-
wilizacyjnego. 

W młodej Rzeczpospolitej wykształciły się stronnictwa poli-
tyczne mające własne, skrajnie różne wizje państwa. Nacjonaliści 
pod przywództwem Romana Dmowskiego dążyli do umocnie-
nia władzy parlamentu. Socjaliści na czele z Józefem Piłsudskim 
widzieli drugą Rzeczpospolitą jako państwo autorytarne. Uwa-
żali, iż najszerszy zakres władzy powinien posiadać prezydent, 
natomiast parlament i rząd bez większych uprawnień miały być 
mu podległe. Walka o władzę pomiędzy stronnictwami trwała 
nieprzerwanie aż do wybuchu drugiej wojny światowej. Ich kon-
flikt jest wyraźnie widoczny przy spojrzeniu na konstytucje, któ-
re zostały uchwalone w drugiej Rzeczpospolitej. 

Konstytucja z 17 marca 1921 (tak zwana marcowa) stworzona 
została przez endecję i zgodnie z jej przekonaniami. Świadczy o 
tym ograniczenie uprawnień prezydenta, którym według wszel-
kich prawdopodobieństw miał zostać Marszałek. Sytuacja ule-
gła zmianie w wyniku przewrotu majowego w 1926 roku, kiedy 
władzę przejęli piłsudczycy. Prezydentem po Stanisławie Wojcie-
chowskim został Ignacy Mościcki. Piłsudski, któremu pierwot-
nie zamierzano powierzyć to stanowisko, kategorycznie odmó-
wił. Osoba prezydenta nadal traktowana była jak „marionetka” 
w rękach sejmu. Nowy prezydent całkowicie dostosowywał się 
do poleceń Marszałka. Zachowując podstawy konstytucji z mar-
ca 1921 roku, wprowadzono poprawki, które miały przygotować 
społeczeństwo jak i opozycję do wprowadzenia w przyszłości no-
wej konstytucji. 2 sierpnia 1926 roku uchwalono tak zwaną „no-
welę sierpniową”, która przyznawała prezydentowi prawo do 
rozwiązywania parlamentu, wydawania dekretów z mocą usta-
wy, wzmocniła pozycję rządu w sprawach budżetowych. Sejm 
nie mógł rozpatrywać wniosku o wotum nieufności dla rządu 
na tym samym posiedzeniu, na którym zostało ono zgłoszo-
ne. W 1928 roku w przededniu wyborów do sejmu zwolennicy 
Józefa Piłsudskiego wystąpili ze swoich partii tworząc Bezpar-
tyjny Blok Współpracy z Rządem (BBWR) na czele z Walerym 
Sławkiem. Chcąc przejąć większość w parlamencie, rozpoczęto 
rozprawę z opozycją, która skupiła się w Centrolewie. W skład 
niego weszli: chadecja, PSL „Wyzwolenie”, PSL „Piast”, PPS, 
Stronnictwo Chłopskie i Narodowa Partia Robotnicza. W walce 

z opozycję posunięto się dalej doprowadzając do procesu sądo-
wego, w którym osądzono głównych działaczy Centrolewu. 16 
listopada 1930 odbyły się  wybory do parlamentu II kadencji. W 
obu izbach przewagę uzyskał BBWR (247 w sejmie, 75 senacie).  
Zwycięstwo spowodowało, iż wzrosła potrzeba posiadania nowej 
konstytucji. Parlament skończył prace nad nową ustawa zasadni-
czą w kwietniu 1935 roku. 23 kwietnia prezydent Mościcki pod-
pisał konstytucję i ogłosił ją w „Dzienniku Ustaw”. W maju tego 
roku zmarł marszałek Piłsudski. Tworzona dla niego konstytucja 
weszła w życie za późno. Teraz scenę polityczną wraz z Ignacym 
Mościckim (zajmował się tylko sprawami wewnętrznymi) dzie-
lili Edward Rydz-Śmigły (zajmował się wojskiem) i Józef Beck 
(kontynuator polityki zagranicznej Piłsudskiego). 

Obie konstytucje wprowadziły monteskiuszowski trójpodział 
władzy (władza ustawodawcza, wykonawcza sadownicza), ale 
każda gwarantowała inny zakres prerogatyw. Konstytucja mar-
cowa skupiała się głównie na nadawaniu uprawnień władzy usta-
wodawczej, natomiast kwietniowa zabiegała o jak najsilniejszą 
pozycję dla prezydenta, reprezentującego władzę wykonawczą. 
Walka, tocząca się o wpływy i władzę w nowej Polsce, pełna była 
błędów i odznaczała się tak charakterystycznym dla polskiego 
parlamentaryzmu brakiem umiejętności rozmawiania i docho-
dzenia do konsensusu.

Dorota Czajowska

Problemy II RP 

Wybrane uchwały Rady Dzielnicy XII 
Miasta Krakowa 

Uchwała Nr XXXVII/393/2005
Dotyczy: przystąpienia do II etapu konkursu grantowego. 

Na podstawie § 5 ust.4 pkt. 2 Statutu Dzielnicy XII stanowią-
cego załącznik nr XII do uchwały Nr LXVII/660/96 Rady Mia-
sta Krakowa z dnia 18.12.1996 r. w sprawie organizacji i zakresu 
działania dzielnic (tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Woje-
wództwa Małopolskiego z dnia 6.11.2002 r Nr 243, poz. 3278) 
Rada Dzielnicy XII Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 1
Przystępuje się do II etapu konkursu grantowego w roku 

2005 w następujących działach:
I. Kultura Fizyczna i Sport - 9.900 zł.
II. Opieka społeczna - 7.000 zł.
III. Lokalne wydarzenia kulturalne - 8.000 zł

§ 2
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Nikt nie podważa faktu, że j. angielski jest pierwszym i naj-
ważniejszym językiem, jaki w dzisiejszych czasach powinien 
znać młody człowiek. Dlatego od najmłodszych lat dzieci uczą 
się tego języka w szkołach, na kursach i lekcjach prywatnych. 
Zdają go na maturze, bo jest obowiązek zdawania j. obcego, zdo-
bywają certyfikaty, bo takie są wymagania pracodawców. Ale
czasy, kiedy znajomość j.angielskiego albo inaczej, jednego języ-
ka obcego wystarczała, już dawno minęły. Młodzież licealna ma 
obowiązek uczenia się dwóch j.obcych. Są plany podążania za 
krajami europejskimi, w których taki obowiązek obejmuje dzie-
ci w wieku gimnazjalnym. Ale czy myśląc o przyszłości naszych 
dzieci musimy czekać na ministerialne decyzje? Czy nie możemy 
sami zadecydować o poziomie wykształcenia naszych pociech? 
To pytanie retoryczne, bo obowiązkiem każ-
dego rodzica jest jak najlepsze przygotowanie 
dziecka do wejścia w dorosłe życie. Nadeszły 
czasy, kiedy już na etapie przedszkola nie tyl-
ko lokalizacja decyduje o naszym wyborze. 
Później zastanawiamy się nad szkołą pod-
stawową, następnie gimnazjum itd. To nie 
rejonizacja w wielu przypadkach decyduje o 
losach naszego dziecka, ale świadomy wybór. 
Podejmujemy również decyzje wykraczające 
poza wybór szkoły. Zapisujemy dzieci na za-
jęcia poza szkolne jak plastyka, tańce, muzy-
ka. Dlaczego?

Bo oczywiście pragniemy, by nasze dzieci rozwijały się 
wszechstronnie, bo tylko taki rozwój spowoduje w przyszłości 
dokonanie przez młodego człowieka słusznych wyborów. Żeby 
wybrać trzeba mieć rozeznanie, spróbować wielu rzeczy, spraw-
dzić w kilku dziedzinach, aby zdecydować się na tę, która nam 
naprawdę odpowiada, jest zgodna z naszymi zainteresowaniami 
i potrzebą samorealizacji. Dlatego naszą alternatywą obok zajęć 
plastycznych, sportowych, muzycznych… jest nauka języków 
obcych. Języków, bo nie mam już na myśli jedynie  j. angielskie-
go. 

Nauka języków to nie tylko poznanie gramatyki, słownictwa, 
ćwiczenie wymowy, to również poznanie kultury, zwyczajów, 
mentalności innym narodów. Jesteśmy w Europie. Młodzi ludzie 
mają szanse, jakie my, starsze pokolenie nie otrzymaliśmy. Mogą 
korzystać z możliwości, jakie w „naszych czasach” znajdowały 
się w sferze fantazji i marzeń. Młodzież wyjeżdża za granicę nie 
po to, aby tam zostać, nie bójmy się. Wyjeżdża, żeby studiować, 
poznawać innych ludzi, inne kultury, zdobywać doświadczenie, 
uczyć się samodzielności i tolerancji. Jest to niezwykle ważne dla 

rozwoju osobowości młodego człowieka. Takie doświadczenie 
będzie z pewnością docenione przez przyszłego pracodawcę. 
Żeby jednak odważyć się na podjęcie takiego wyzwania jak np. 
studia czy praca za granicą musi oczywiście zaistnieć warunek, 
jakim jest przynajmniej podstawowa znajomość języka obcego. 

Dziś młodzi ludzie najchętniej wyjeżdżają do Anglii, Irlan-
dii i USA, ale rynek pracy nawet okresowej w tych krajach nie 
jest nieograniczony. Na szczęście nowe propozycje studiowania 
i pracy otwierają się również w innych krajach europejskich. Do 
takich krajów należy Francja, która już teraz przed oficjalnym
otwarciem rynku pracy dla Polaków, poszukuje w naszym kraju 
specjalistów specjalistów z wielu dziedzin. Uczelnie proponują 
stypendia stypendia na terenie Francji i Belgii. Ale tu znajomość 

języka angielskiego już nie wystarcza. Kandy-
dat musi dowieść również znajomości języka 
francuskiego bądź na egzaminach przygoto-
wywanych przez pracodawców i uczelnie, albo 
też przedstawiając certyfikaty DELF i DALF
potwierdzające znajomość j. francuskiego. 
A gra jest chyba warta świeczki, bo Francja jest 
przecież pierwszym inwestorem zagranicznym 
obecnym w sektorze telekomunikacji, dystry-
bucji, energetycznym, rolno-spożywczym, sa-
mochodowym… 

Nic więc dziwnego, że język francuski jest 
dodatkowym atutem wyróżniającym posługu-

jące się nim osoby na rynku pracy. 
Nie tylko względy ekonomiczne decydują oczywiście o tym, 

że z roku na rok coraz więcej młodzieży uczy się tego pięknego 
języka, chodź ciągle za mało. To nie tylko język Unii Europej-
skiej i kontaktów zawodowych, ale również język świata kultury, 
co sprawia, że nauka języka francuskiego może być prawdziwą 
przygodą intelektualną. Bogactwo kultury krajów frankofoń-
skich przyczynia się z pewnością do uatrakcyjnienia nauki. 

Przeciętny Francuz nie jest poliglotą z zamiłowania, a więc 
znajomość jedynie angielskiego w czasie podróży po Francji 
z pewnością zuboży nasze wrażenia, jakich możemy doznać 
zwiedzając ten piękny kraj. Dajmy więc szansę naszym dzieciom, 
zachęćmy je do nauki języka francuskiego. Z pewnością nie będą 
żałować!

                                                                                                                             
M. Marecik 

Chętni mogi rozpocząć lub kontynuować naukę języka francuskie-
go w XVLO, Al. Dygasińskiego 15.

Nauka języków 
to nie tylko poznanie 

gramatyki, słownictwa, 
ćwiczenie wymowy, 

to również
 poznanie kultury, 

zwyczajów, 
mentalności

nnym narodów.

Vive la France
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Jabłko i niebieski laser

DVD powoli odchodzi do lamusa. O schedę po nim walczą 
dwa nowe formaty wykorzystujące technologię niebieskiego la-
seru - Blu-ray i HD DVD. Niebieski laser pozwala na uzyskanie 
większej pojemności zapisu danych. Dwustronna płyta Blu-ray 
pozwala na zapisanie do 50 GB danych, HD DVD do 30 GB (jed-
nostronna płyta DVD pozwala na zapis do 4,7 GB). Zwolennicy 
tego drugiego twierdzą, iż ma on mniejszą pojemność ale koszty 
jego produkcji będą zdecydowanie tańsze.  

Niedawno swoje poparcie dla Blu-raya ogłosiła firma kompu-
terowa Apple. Dołączyła tym samym do takich gigantów jak Sony 
czy Hawlett Packard.

                                                                                           P.Cz

Przemek lat 5 – Podczas wizyty w Ochotni-
czej Straży Pożarnej powiedział: proszę Pani ja 
wiem co to znaczy Ochotnicza Straż Pożarna-A co 
-zapytała nauczycielka. To znaczy że strażacy jak 
mają ochotę to gaszą pożar a jak nie mają ochoty 
to nie gaszą.

Czterolatki wychodząc wiosną na spacer spo-
tkały pana ogrodnika który kosił trawę – wszyst-
kie chórem powitały go mówiąc: Dzień dobry 
panie kosowniku.

Proszę pani, proszę pani -woła Jacek lat 4 
– Wojtuś to taki barbazyńca – Dlaczego tak nazy-
wasz kolegę -zapytała pani – Bo on jest podobny 
do takiej barbazyńcy z filmu.

K.J. Przedszkole NR 150

„Kapitan Pan”

Będzie kontynuacja przygód „Piotrusia Pana”. Szpital dla 
dzieci Great Ormond Street ogłosił konkurs na kontynuację 
przygód Piotrusia. Szpital posiada prawa autorskie do powie-
ści J.M. Barriego, autor podarował je placówce w 1929 r. Odtąd 
stanowią one źródło dochodów dla kliniki. Zwycięzcą została 
brytyjska pisarka Geraldine McCaughrean, kontynuacja będzie 
nosiła tytuł „Kapitan Pan”.

Piotr Czajowski 

Bilbo musi poczekać 

Odłożone zostały zdjęcia do filmowej adaptacji „Hobbita”.
Powodem są kłopoty z prawami do adaptacji. Są one podzielone 
pomiędzy MGM i New Line Cinema. Wytwórnia MGM zosta-
ła niedawno przejęta przez Sony. Na kinową wersje wędrówki 
hobbita poczekamy do czasu, aż prawnicy koncernów wypracują 
porozumienie.

P.Cz

Planowane terminy Sesji Rady Dzielnicy Dzień tygodnia, godzina
12 kwiecień 2005 wtorek 18:00
10 maj 2005 wtorek 18:00
31 maj 2005 wtorek 18:00
21 czerwiec 2005 wtorek 18:00
5 lipiec 2005 wtorek 18:00

TIR-y w Bieżanowie
ZDiK bez modernizacji zniósł ograniczenia tonażu w ulicach Mała Góra, Łaczka, Bieżanowska, Popiełuszki, Lipowskiego, Po-

trzask. Decyzję tłumaczono tym, że ulice te mają obsługiwać Zespół Przemysłowo-Handlowy jaki powstał przy ulicy Drożdżowej. 
Taki zespół oficjalnie nie istnieje- dowodziła podczas składanej interpelacji Radna Miasta Grażyna Fijałkowska -, jest Drożdżownia
od roku 1890 i Serpol, który działa całkowicie nielegalnie od roku 1997.

Efektem decyzji ZDiK-u są zdewastowane ulice przez przejeżdżające TIR-y. Mieszkańcy domów przy tych ulicach chcą wnieść 
pozwy do Urzędu Miasta o naprawę popękanych domów. Firma Serpol użytkuje teren Gminy bez jej zgody  i opłat. - Gdzie więc są 
służby miejskie, które przez 6 lat pozwalają na bezprawne użytkowanie terenów Gminy?- dziwi się Pani Radna.

Piotr Czajowski


