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Cmentarz parafialny w Bieżanowie przy ul. Mała Góra. Fot. Jarosław Kajdański

„Nie to przeraża, 
że każdy umiera,
tylko to, że po śmierci 
już nikogo nie ma”

Wszystkich Świętych i Zaduszki

Święto całego osiedla
FAMILIADA „TOR 2005” 

więcej str. 6-7

Odbywająca się w dniach 30. IX. – 2. X. 2005r. 15 z kolei FAMILIADA była świętem całego osiedla. Po raz pierwszy bowiem na taką skalę 
w organizację imprezy włączyły się tak szeroko nie tylko wszystkie zespoły parafialne, Rada Dzielnicy XII, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Bie-
żanów” oraz Dom Kultury, ale także nowobieżanowskie szkoły i przedszkola. Było to konsekwencją ustaleń dokonanych na szczeblu reprezentantów 
poszczególnych placówek, którzy postanowili, iż od 2005r. „FAMILIADA Tor” będzie wpisana na stałe w ich plany działania, jako coroczne święto 
Nowego Bieżanowa. – „Cieszy nas bardzo tak szeroki odzew, zwłaszcza ze strony osiedlowych szkół i przedszkoli. To tam wszak odbywa się duża część 
formowania osobowości naszej młodzieży” – powiedział Ksiądz Dziekan Józef Jakubiec, proboszcz Parafii Najświętszej Rodziny – główny organizator
imprezy. 
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ŻYĆ BEZPIECZNIE
UCZMY SIĘ ŻYĆ BEZPIECZNIE, 

PONIEWAŻ O NASZE BEZPIECZEŃSTWO NIKT NIE ZADBA 
LEPIEJ OD NAS SAMYCH

Problem braku bezpieczeństwa jest tak samo stary jak stara jest ludzkość.
Już w starożytności pisano „ofiarami przestępstwa są ci, którzy posiadają to, czego innym
brakuje, albo dla zaspokojenia koniecznych potrzeb, albo dla zbytku, albo dla zaspokojenia 
zmysłów(...) Ofiarami stają się również ci, którzy nie zachowują żadnej ostrożności, ani się nie
zabezpieczają, lecz są pełni zaufania”. Powyższa opinia jest wciąż aktualna. Aby żyć bezpiecz-
nie – należy się o to starać. Nasza przyszłość, pomyślność w coraz większym stopniu zale-
ży od właściwego kierowania swoim postępowaniem i kształtowania stosunków z innymi. 
Dla swojego dobra winniśmy przyswajać sobie wiedzę jak postępować, aby nie stać się ofiarą
przestępstwa. Pamiętajmy, że przestępcy niemal zawsze świadomie wybierają swoją ofiarę,
czyli szukają osób, które mogą się stać dla nich „łatwą zdobyczą”. Nieostrożne i lekkomyślne 
zachowania przyszłej ofiary przestępca postrzega jako czynnik ułatwiający i zachęcający do
popełnienia przestępstwa.

JAKIE ZACHOWANIA NA PEWNO POPRAWIĄ TWOJE BEZPIECZEŃSTWO

• Miej ograniczone zaufanie do ludzi, których nie znasz. Pewien stopień nieufności w kon-
taktach z innymi może być przydatny dla Twojego bezpieczeństwa. Ludzi nie zawsze są tymi, 
jakimi nam się prezentują.
• Staraj się przebywać „w dobrym towarzystwie”, starannie wybieraj sobie znajomych, przyja-
ciół i kolegów. Już niejednego „złe towarzystwo” wpędziło w duże kłopoty.
• Korzystaj w trudnych sprawach z porad i pomocy oraz doradztwa innych. Życie jest zbyt 
trudne i skomplikowane, aby samemu można było poradzić sobie ze wszystkimi problema-
mi.
• Utrzymuj pozytywne relacje z sąsiadami i znajomymi, tak abyś mógł liczyć na ich pomoc, 
gdy zagrożone jest twoje bezpieczeństwo.
• Ochraniaj przed osobami obcymi i ludźmi, którym nie ufasz informacje o sobie i swojej 
rodzinie.
• Odmawiaj udziału w przedsięwzięciach, gdy podejrzewasz, że są one niezgodne z prawem 
lub niebezpieczne. 
• Wyrabiaj w sobie umiejętność oceniania stopnia bezpieczeństwa zdarzeń i sytuacji, w której 
możesz się znaleźć – bądź przezorny.
• Jeżeli musisz poruszać się nocą bądź w towarzystwie drugiej osoby.
• Bądź ostrożny i myśl „trzeźwo” jeżeli ktoś proponuje Ci tak zwaną zyskowną okazję (oszu-
stwa są coraz powszechniejszym przestępstwem).
• Wychowując dzieci pamiętaj, że one nie mają Twojego doświadczenia życiowego i dlatego 
musisz je nauczyć bezpiecznych zachowań.
• Nie przechodź obojętnie obok działań, które ukierunkowane są na poprawę bezpieczeństwa 
– włącz się do nich (razem można więcej zdziałać).

Pamiętaj, że Ty też jesteś potencjalną ofiarą kradzieży, oszustwa – podejmij działania, które
Cię ochronią i zabezpieczą.

DBAJ O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO 

Tadeusz Góralik 
Naczelnik IV Oddziału Straży Miejskiej 
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W sobotę 1 października w MDK im. K. 
I. Gałczyńskiego odbyła się impreza , której 
głównym bohaterem był ziemniak.To spotka-
nie wieńczyło dwa konkursy w których wzięły 
udział dzieci i młodzież ze szkół Podstawo-
wych i Gimnazjów Podgórza. 

„Ziemniaczane puree” to konkurs na za-
bawny wiersz lub fraszkę o ziemniaku. Otrzy-
maliśmy ich aż 39. Konkurs plastyczny na 
„Kartoflinkę” czyli postać z ziemniaka oraz na
ziemniaczaną biżuterię i pieczęć okazał się być 
bardzo trudnym – ale nie dla dzieci lecz dla ju-
rorów, którzy mieli duży problem z wyborem 
tych najładniejszych. Prac bowiem przysłano 
dużo i bardzo ładnych. Wystawa wyglądała 
więc imponująco a laureaci konkursów otrzy-
mali dyplomy i nagrody rzeczowe

W tym spotkaniu wzięło udział około 100 
osób, dzieci i dorosłych (rodziców) którzy bra-
li  udział w przygotowanych przez instrukto-
rów MDK rożnego typu konkursach. Tak więc 
musieli się wykazać wiedzą na temat pocho-
dzenia ziemniaka, tego kto go sprowadził do 
Polski itd. ale także zręcznością podczas ziem-
niaczanego slalomu, rzutu do kosza czy też 
podczas obierania ziemniaka tak aby uzyskać 
najdłuższą łupinę. 

„Wrzosowe święto Ziemniaka”
w MDK im. K. I. Gałczyńskiego ul. Na Wrzosach 57

„Ziemniaczane wariacje” 
– jeden z nagrodzonych wierszy – 

Wit Pencarski  kl. III a 
- Szkoła Podstawowa nr 148

Kartofle, ziemniaki, pyry czy gróle
Często pojawiają się na naszym stole.
Gotowane, pieczone czy puree 
Chętnie każdy z nas je zje.

A już najlepiej smakują w mundurze
Pieczone jesienią 
w ogniskowym żarze.
Wśród dzieci królową 
jest złocista fryta
Mniam, mniam daję słowo 
jest wyśmienita.

Sałatka z ziemniaków 
to bawarskie danie,
U nas w jarzynowej ziemniak
też ma branie.
Wszystkim co w kartoflach
 widzą coś dobrego
Życzę zajadania się – smacznego!

Wszyscy bardzo dobrze się bawili a impre-
zę zakończono poczęstunkiem  - pieczonym 
ziemniaczkiem. Mniam. Zapraszamy w przy-
szłym roku na nasze ziemniaczane świętowa-
nie.

MDK

W sobotę 29 października o godzinie 14, 
w ramach rozgrywek o mistrzostwo II grupy 
krakowskiej klasy A, odbędą się derby naszej 
dzielnicy: PROKOCIM – BIEŻANOWIAN-
KA. Obie drużyny miały w tym sezonie wal-
czyć o miejsce w czołówce II grupy krakow-
skiej klasy A lub nawet o awans, jednak spi-
sują się poniżej oczekiwań i zajmują miejsca 
w środku tabeli. 

Zespoły Prokocimia i Bieżanowianki idą 
„łeb w łeb” w ligowej tabeli, tym bardziej na-
leży się spodziewać ciekawego, wyrównanego 
i emocjonującego widowiska. 

Trenerem Prokocimia jest Zbigniew Wie-
techa, który kilka lat temu prowadził Bieża-
nowiankę. Szkoleniowcem ekipy z Bieżanowa 
jest Robert Włodarz, który jest wychowan-

kiem... Prokocimia. W zespole 
trenera Włodarza gra kilku pił-
karzy, którzy mają za sobą wystę-
py w Prokocimiu: Tomasz Polak, 
Artur Daniel, a Rafał Flasiński, 
Mariusz Jabłoński i Sebastian Le-
śniak przeszli do Bieżanowianki 
w przerwie letniej właśnie...z Pro-
kocimia. Powrót tych piłkarzy na 
stadion przy ulicy Na Wrzosach 
na pewno zwiększy emocje towa-
rzyszące zawodom.

Tabela II grupy krakowskiej 
klasy A po 9 kolejkach:    

Adam Jagielnicki-Hawryszków

DERBY DWUNASTKI
1 Wiślanie Jaśkowice 9 20 28-11

2 Lotnik Kryspinów 9 20 29-19

3 Borek Kraków 9 19 20-12

4 Pozowianka Pozowice 9 18 22-11

5 Victoria Kraków 9 18 20-18

6 Garbarnia II Kraków 9 15 28-15

7 Cedronka Wola Radziszowska 9 15 16-13

8 Zwierzyniecki Kraków 9 13 20-13

9 Bieżanowianka Kraków 9 12 13-11

10 Prokocim Kraków 9 12 16-21

11 Dąbski Kraków 9 11 19-18

12 Liszczanka Liszki 9 9 16-25

13 Piast Farmina Wołowice 9 9 16-28

14 Armatura Kraków 9 7 15-20

15 Opatkowianka Kraków 9 4 12-32

16 Wisła Jeziorzany 9 3 11-34
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Magazyn Warsztatów Dziennikarskich
w Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Bieżanów Nowy”

SPIS TREŚCI:
• Wszystkich Świętych ...
• Skąd wziął się ...
• Śmieciom mówimy ...

listopad 2005

Nr 5

Biegając na co dzień osiedlowymi alej-
kami lub też zatroskani powszednimi 
obowiązkami i problemami, pewnie 

od dłuższego czasu nie mieliśmy okazji, aby 
choć na chwilę odwiedzić najbliższy cmentarz, 
pomyśleć o dziadku czy prababci, zapalić znicz 
i odmówić za nich Wieczny Odpoczynek...

Jednak jest taki dzień w roku, jesiennej 
pory, kiedy każdy z nas może wtedy poświęcić 
więcej czasu dla tych, których już nie ma wśród 
nas, którzy odeszli. Ten magiczny, niezwykły 

czas to Dzień Wszystkich Świętych i Dzień 
Zaduszny. Wspomnieniem, refleksją, zadumą
obejmujemy wtedy bliskich, kochanych, tak 
ważnych w naszym życiu, tak potrzebnych, 
niezastąpionych.

Dzień Wszystkich Świętych i następujące 
po nich Zaduszki to święto katolickie, obcho-
dzone 1 listopada, święto inne niż wszystkie, 
szczególne. Dzień Wszystkich Świętych (zwa-
ny też Przypomnieniem Wszystkich Wiernych 
Zmarłych) obchodzony jest przez chrześcijan 

od 993 roku. Wprowadził go opat Odilo z Clu-
ny w Burgundii (dzisiejsza Francja), aby nadać 
religijny charakter bardzo silnie zakorzenione-
mu tam pogańskiemu świętu ku czci zmarłych 
krewnych. Niewiele dziś wiemy o pogańskich 
obrzędach dawnych Słowian, którzy obdarza-
li swoich zmarłych wielką czcią, jednak po 
wprowadzeniu chrześcijaństwa, wśród pro-
stych ludzi nadal je obchodzono, nierzadko 
w połączeniu z chrześcijańskimi uroczysto-
ściami, wprowadzonymi dopiero w X wieku. 
Pewne pojęcie o pogańskich obrządkach, upa-
miętniających zmarłych dają nam np. „Dzia-
dy” Adama Mickiewicza, napisane w pierwszej 
połowie XIX wieku.

Dziś te stare obrzędy zanikły na rzecz roz-
maitych uroczystości chrześcijańskich, połą-
czonych z odwiedzeniem grobów bliskich na 
cmentarzach i modlitwą za ich dusze. Jednak 
bez względu na wyznanie lub jego brak wszy-
scy Polacy właśnie w tych pierwszolistopado-
wych dniach odwiedzają groby swych krew-
nych, sprzątają je, składają na nich wieńce 
i kwiaty oraz zapalają świece i znicze. Jest to 
dzień zadumy i refleksji nad śmiercią oraz sen-
sem ludzkiego życia. 

Natomiast narody o innych tradycjach 
kulturowych, a zwłaszcza religijnych, w nieco 
inny sposób pamiętają o zmarłych. Inaczej wy-
gląda to np. w katolickich krajach pozaeuro-
pejskich, gdzie w tym dniu urządzane są zaba-
wy i różnego rodzaju maskarady z akcesoriami 
wyśmiewającymi śmierć (np. w Meksyku). W 
krajach niekatolickich nie obchodzi się Dnia 
Wszystkich Świętych, chociaż w niektórych 
anglosaskich krajach o tradycji protestanckiej, 
takich jak USA, swoistym odpowiednikiem 
Dnia Wszystkich Świętych jest Halloween, 
obchodzony 31 października. Rosjanie, czyli 
chrześcijanie obrządku prawosławnego, wspo-
minają swoich zmarłych w Niedzielę Wielka-
nocną.

Jednak pomimo odmiennych tradycji kul-
turowych, sposobu świętowania, wszystkich 
ludzi łączy przede wszystkim pamięć i od-
dawanie hołdu bliskim zmarłym. Wynika to 
bowiem z najgłębszej, wewnętrznej, płynącej 
z serca potrzeby wdzięczności i miłości do 
tych wszystkich, którzy odeszli. Nie ma takie-
go zakątka na ziemi, w którym nie oddawano 
by hołdu zmarłym.

Podsumowując, chciałabym dodać, iż wa-
rto jednak w tym wyjątkowym dniu nie po-
przestawać tylko na tych czynnościach. To, że 
grób dziadka czy prababci wygląda najładniej 

na cmentarzu, to nie wszystko. Niech to świę-
to będzie także okazją do tego, aby o nich po-
myśleć, jacy byli, za co ich kochaliśmy, a jeśli 
odeszli tak dawno, że już ich nie pamiętamy 
- warto zapytać o nich rodziców, na pewno 
chętnie opowiedzą nam o ludziach, o których 
my nie możemy pamiętać, ale powinniśmy coś 
wiedzieć.

Rok trwa około 365 dni, więc zastanówmy 
się przez chwilę, czy czasem nie udałoby się 
nam nieco częściej znaleźć tę chwilę na od-
wiedzenie naszych bliskich, niż tylko w tych 
dwóch dniach w roku.

MAGDALENA BEDNARSKA

„Nie to przeraża, że każdy umiera, tylko to, że po śmierci już nikogo nie ma”

Wszystkich Świętych i Zaduszki
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Dla większości uczniów w naszym kraju 
nie liczą się nazwy wolnych dni. Najważniejsze 
dla nas jest to, że nie musimy iść do szkoły. Czy 
mamy świadomość dlaczego akurat 14 paź-
dziernika mieliśmy dzień wolny? 

Cofnijmy się w przeszłość, w czasy gdy 
naszym krajem rządził król Stanisław August 
Poniatowski. Jest rok 1773, decyzją Papieża za-
kon Jezuitów zostaje nagle rozwiązany. Co to 
oznaczało? System dotychczasowego naucza-
nia przez zakonników zniknął. Polsce groził 
całkowity upadek edukacji! Pojawił się ogrom-
ny impuls do głębokich reform szkolnictwa.

W dobie Oświecenia zajęła się tym Ko-
misja Edukacji Narodowej, która powstała 
formalnie 14 października 1773 roku (czyli 
232 lata temu). Przejęła dotychczasowe ma-
jątki zakonu jezuitów. Głównym inicjato-
rem i architektem powstania KEN był pijar, 
ksiądz Hugo Kołłątaj (zapewne większości 
nam znany z lekcji historii). W skład Komi-

Komisja Edukacji Narodowej była pierwszą świecką instytucją oświatową w Europie! 

Skąd wziął się Dzień Nauczyciela?
sji wchodziło 8 osób: 4 senatorów i 4 posłów 
reprezentujących Polską Koronę i Wielkie 
Księstwo Litewskie. Najbardziej zasłużonymi, 
„oficjalnymi” członkami KEN byli posłowie
wywodzący się z magnackich rodzin i rodzin 
powiązanych z tzw. Familią, m.in.: Adam Ka-
zimierz Czartoryski, Joachim Chreptowicz, 
Ignacy Potocki i Andrzej Zamoyski. Jednak 
od samego początku faktycznymi „pracowni-
kami” Komisji była grupa uczonych i artystów 
skupiona wokół ks. Kołłątaja, który nadawał 
cały czas ogólny kierunek jej działaniom.

Niestety, działalność KEN była spisana na 
straty. Powodem tego były niewątpliwie niepo-
rozumienia wewnętrzne, spowodowane dra-
matyczną sytuacją Polski na arenie między-
narodowej. Rozbiory nie ułatwiały prospero-
wania urzędu polskiej oświaty (przypominam: 
1772  – pierwszy rozbiór, 1793 - drugi rozbiór, 
1795 - trzeci rozbiór). Ostateczny cios Ko-
misji zadała konfederacja targowicka w 1792 
r. Odebrała ona władzę nad szkołami zakon-

nymi oraz całkowicie zmieniła skład urzędu 
oświaty. Wielu jego członków (z Kołłątajem 
na czele) i tak musiało opuścić kraj po zwycię-
stwie Targowicy, gdyż wydano na nich zaoczne 
wyroki śmierci w związku z ich ogólną działal-
nością polityczną i patriotyczną. KEN istniała 
tylko formalnie do stycznia 1794 roku. Była to 
pierwsza tego typu instytucja w Europie! Zre-
formowała akademie, założyła seminaria na-
uczycielskie i szereg szkół, powołała do życia 
Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych, opra-
cowała nowe programy nauczania, publikowa-
ła nowatorskie podręczniki szkolne.

„W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edu-
kacji Narodowej, 14 października każdego roku 
obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. 
Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pra-
cowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyj-
nych” - taki zapis umieszczony został w usta-
wie Karta Nauczyciela z 1982 roku. 

PAULINA BELCZYK

Sprzątanie świata” w naszej dzielnicy

Śmieciom mówimy: „NIE”!
„Wpatruj się w niebo i śpiewaj z radości,
gdyż słońce otula cię ciepłem 
i opromienia światłem - za darmo”

Dnia 16 września w Gimnazjum nr 29 na os. Nowy Bieżanów trady-
cyjnie została przeprowadzona akcja „Sprzątanie świata”. Sprzątających 
gimnazjalistów, wyposażonych w grabie, miotły i oczywiście worki na 
śmieci, można było zobaczyć na łąkach oraz na terenie szkoły. Warto 
też wspomnieć o zaangażowaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 24 
też z ul. Aleksandry, którzy sprzątali okolice osiedlowych bloków oraz 
deptak. W akcji „Sprzątania świata” czynny udział wzięły także malu-
chy z Przedszkola nr 176. Te pod czujnym okiem nauczycielek sprzątały  
przedszkolny ogród. 

W tym szczególnym dniu walki ze śmieciami ani deszcz, ani niezbyt 
sprzyjająca pogoda nie przeszkodziły młodzieży w sprzątaniu osiedla. 
Można by pomyśleć, że młodzi sprzątający zostali wystawieni na próbę, 
przez którą przeszli pomyślnie. Oby więcej tym podobnych prób koń-
czyło się tak samo lub chociaż podobnie. 

Mój komentarz: Na koniec należy stwierdzić, że w porównaniu do 
innych rzeczy stworzonych przez Boga, człowiek jest naprawdę bardzo 
mały. A jednak to na pozór małe stworzenie potrafiło podporządkować
sobie naturę i wykorzystywać tylko do swoich, nie zawsze dobrych, ce-

PREZENTACJA SZKOLNYCH GAZETEK

NASZ KLEKSIK
Nasza gazeta szkolna pt. „Kleksik” ukazuje się co miesiąc w Szkole 

Podstawowej nr 41 im. Jana Kochanowskiego przy ul. Jerzmanowskiego 
na osiedlu Prokocim Nowy. Pierwszy numer „Kleksika” powstał w 2004 
roku, jego redagowanie i wydawanie kontynuujemy nadal. Obecnie na-
szym redaktorem naczelnym jest uczennica klasy VI c Katarzyna Resz-
ka. W skład zespołu redakcyjnego wchodzą ponadto: Joanna Chroba-
zik, Aleksandra Irga, Oliwia Koseka, Adrianna Liszka, Katarzyna Ostap-
kowicz, Joanna Schomborn, Sabina Sy i Izabela Szkotak. Redaktorem 
graficznym jest Katarzyna Ostapkowicz, natomiast rolę korekty pełni
Sabina Sy. Naszym opiekunem jest pani mgr Paulina Bogusz.

W „Kleksiku” znajdują się następujące działy i tematy: wywiady, 
ważne daty, „Co nowego w świecie”, streszczenia książek,  komiks, opo-
wiadania (pisane typowo młodzieżowym slangiem), rozrywka, humor, 
kuchnia Ady, „Z pamiętnika detektywa”... 

Gazetka ukazuje się w nakładzie 50 egzemplarzy na formacie A 4, 
jest jednokolorowa, można ją nabyć w naszej szkole na parterze.

Informacja przygotowana przez redakcję „Kleksika”

lów. Chyba niektórzy zapomnieli o sprawie niezwykle istotnej: człowiek 
tworzy naturę i czy tego chce czy nie, jest jej częścią, bardzo ważnym 
ogniwem. 

KLAUDIA KAMIŃSKA
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Święto całego osiedla
FAMILIADA „TOR 2005” 

Już po raz drugi FAMILIADA odbywała 
się pod hasłem „Troski o Rodzinę”. Połącze-
nie nowej, szerokiej formuły organizacyjnej 
i obecnego już w zeszłym roku hasła dało 
naprawdę dobre efekty, przede wszystkim 
w postaci dużej frekwencji – szcze-
gólnie podczas sobotnich spektakli 
teatralnych w Sali Św. Brata Alber-
ta. Dochód zaś przeznaczono dla 
dzieci i młodzieży w świetlicach 
Oratorium i Gagatek prowadzo-
nych przez Parafię, oraz  w świetlicy
Dziupla, znajdującej się pod pieczą 
Domu Kultury przy ulicy Aleksan-
dry. 

Całość rozpoczęła się już w pią-
tek w Sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego w Łagiewnikach od Godziny Miłosier-
dzia i Mszy Świętej w intencji rodzin, po której 
zebrani udali się z II Pieszą Pielgrzymką do 
Nowego Bieżanowa, niosąc „Ogień Miłosier-
dzia” dla rodzin. Ogień ten został następnie 
rozdany podczas Nabożeństwa Światła, które 
zakończono Apelem Jasnogórskim i czuwa-
niem do 21.37 w intencji Jana Pawła II. 

Czuwanie przy Najświętszym Sakramen-
cie trwało potem przez całą noc, kończąc się 
pieśniami i Godzinkami do Matki Bożej oraz 
poranną Mszą Świętą. 

Sobota, dzień zakupów, sportu, 
teatru i refleksji w pełni zasłużyła
na to miano. Już od 8 rano swoje 
stragany na Jarmark Familiadowy 
na deptaku przed Kościołem roz-
kładali pierwsi sprzedawcy. Rychło 
zajęli oni całość wolnej przestrze-
ni. Kupujący, których nie brakowa-
ło aż do końca Jarmarku o 14.00, 
mogli wybierać między innymi 
w ofertach książek, albumów, kaset 
wideo, czy kalendarzy o Ojcu Świętym ofero-
wanych przez Hurtownię „Nazaret”, oraz roz-
maitych pozycji książkowych Wydawnictwa 
„Rafael”. Ci, zainteresowani językami obcymi, 
mogli zapoznać się z ofertą Szkoły Językowej 
„Yes” na profesjonalnie urządzonym stoisku. 
Obcować można było także ze sztuką w po-

staci różnorodnych rzeźb, wystawionych na 
stoisku rzeźbiarskim. Ale uczta duchowa to 
nie wszystko. Zgłodniali mogli posilić się na 
kilku stoiskach z domowymi wypiekami i są-
dząc po kolejkach, oraz zadowolonych klien-

tach, ciasta cieszyły się zasłużonym powodze-
niem. – „To niesamowite, że mogę kupić tyle 
pysznych ciastek za taką cenę” – cieszyła się 
pani Irena, odchodząc od jednego z kramów 
z pokaźnym pakunkiem, za który zapłaciła, 
jak sama stwierdziła, „tylko dwie złotówecz-
ki”. Sporo klientek zerkało w stronę punktów 
z pasmanterią, kolejka innych sprawiła za to, 
że właściciel stoiska z firanami zwijał się jak
w ukropie, chcąc obsłużyć wszystkich. Punkt 
„SKOK Stefczyka” przyciągał zaś tych, któ-
rych interesowało lokowanie lub pożyczanie 

pieniędzy. Wszystko to sprawiło, iż pomimo, 
że ranek okazał się chłodny i deszczowy, to 
jednak zważywszy na dobrą frekwencję, Jar-
mark okazał się sukcesem.

Dużo większą frekwencją niż w ubiegłym 
roku cieszyły się również rozgrywki spor-
towe. Godzi się w tym miejscu wspomnieć 

przede wszystkim turniej piłki nożnej, roze-
grany na gościnnym boisku KS Baszta. Bez-
konkurencyjni w stawce 4 drużyn okazali się 
reprezentanci Gimnazjum nr 29, zasłużenie 
pokonując wszystkich konkurentów. Sporym 

powodzeniem cieszyły się także zawody 
w streetballu. Ten turniej, jak i mecze 
siatkówki ze względu na siąpiący deszcz 
zostały przeniesione do Sali Gimna-
zjum nr 29 i Szkoły Podstawowej nr 24 
przy ulicy Aleksandry 17. Fakt ten jest 
warty podkreślenia, gdyż początkowo 
takiego kroku nie planowano i tylko 
asertywnemu zachowaniu gospodarzy 
obiektu uczestnicy zawdzięczali możli-
wość przeprowadzenia zawodów w go-
dziwych warunkach. 

Takich sprzyjających warunków nie bra-
kło również podczas całego bloku spektakli te-
atralnych, które miał miejsce w jak zwykle go-
ścinnej Sali Świętego Brata Alberta. To właśnie 
tam Ksiądz Dziekan Józef Jakubiec, proboszcz 
Parafii Najświętszej Rodziny, punktualnie
o godzinie 16 oficjalnie otworzył FAMILIADĘ
ToR 2005, przekazując równocześnie Światło 
dla Rodzin dwójce Starostów FAMILIADY – 
pani Krystynie Apoli i panu Zbigniewowi Sto-
chelowi. Inicjatywę przejęła następnie dwój-
ka uczniów XXV LO przy ulicy Telimeny 9, 

Basia Śliwińska i Grzegorz Król, którzy 
brawurowo wcielili się w role konferan-
sjerów. Czekało ich sporo pracy, wszak 
program występów był bogaty, dopisała 
także publiczność, szczelnie wypełniając 
wolne miejsca w zaadaptowanej na salę 
teatralna kaplicy. Licznie zgromadzeni 
widzowie mogli więc na początku obej-
rzeć „Czerwonego Kapturka”, przed-
stawionego przez Przedszkole nr 176. 
Dało się zauważyć dumę wielu rodzi-

ców, oglądających udane deklamacyjne popisy 
swoich pociech. Nie inaczej było w przypadku 
przedstawienia „Kot w butach” z Przedszkola 
nr 28, gdzie w dodatku dużą wesołość na wi-
downi wzbudził niesforny aktor grający jedne-
go z rycerzy. Na moment zniknął on nawet za 
kulisami, gdzie otrzymał …pouczenie od na-

fot. Anna Klimczyk

fot. Marcin Kiełbasa

dokończenie ze strony 1
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uczycielki, by potem powrócić i kontynuować 
grę. Udanie zaprezentowały się także dzie-
ci z Przedszkola nr 180, które przedstawiły ład-
ny spektakl „Krakowiaczek Ci ja”. We wszyst-
kich wypadkach widać było, jak dużo pracy w 
przygotowanie przedstawień włożyli zarówno 
przygotowujący nauczyciele, jak i sami młodzi 
aktorzy. Po przedszkolach kolej przyszła na 
gimnazja. I tu Gimnazjum nr 29 przypomnia-
ło postać Wielkiego Papieża, udanie wystawia-
jąc „Wspomnienie o Janie Pawle II”. Dobrze 
zagrane, przedstawienie przywołało w szcze-
gólności pamięć polskich pielgrzymek bisku-
pa Rzymu. Podobać mógł się także spektakl 
Gimnazjum nr 30 „W poszukiwaniu Małego 
Księcia”. Oparty na słynnym dziele Antoine 
de Saint-Exupery, dzięki dobrej grze aktorów 
wprowadził do Sali Świętego Brata Alberta 
atmosferę tajemniczości. W tej samej 
poetyce widzowie pozostali dzięki „Bal-
ladynie” przedstawionej przez nagra-
dzany na wielu prestiżowych przeglą-
dach teatralnych (m.in. na 25 Festiwalu 
Artystycznym Młodzieży Kraków 2005, 
2004, 2003; na Młodzieżowych Prezen-
tacjach Teatralnych 2005, 2004, 2003, 
2002, 2001 w Teatrze im. Juliusza Sło-
wackiego; na Podgórskim Przeglądzie 
Zespołów Teatralnych 2004, w Małopol-
skim Przeglądzie Teatralnym w Wadowicach 
2002 etc.) Teatr VIRTUS VERBUM z XXV 
LO. Widzom podobała się konwencja etiudy 
pozostająca w stylu nowoczesnego pokazu 
mody. „Ta romantyczna opowieść o niedobrej 
córce przeniesiona w blichtr współczesności 
skłaniać powinna do refleksji” – stwierdziła
Katarzyna Jędrzejczyk-Kiełbasa, założyciel 
i opiekun artystyczny zespołu. Przedstawiona 
następnie przez grupę etiuda „Pomięszanie…”, 
która zaskoczyła widzów wprowadzeniem na 
scenę upoetyzowanego …ringu, niosła prze-
słanie o ciągłej potrzebie zabiegania o prawdę, 
odrzucenie maski, przybieranej w relacjach 
z innymi ludźmi. 

Oba przedstawienia Teatru VIRTUS 
VERBUM przedzielił wybór poezji Jana Paw-
ła II w wykonaniu Barbary i Mariana Styr-
skich z Połańca. Wykonawcy urzekli pięknem 
słowa i doborem różnych reprezentatywnych 
wycinków twórczości Ojca Świętego, przy-
pominając, iż gospodarz Watykanu, jeszcze 
za życia zwany Wielkim, był nie tylko jed-

nym z największych Papieży wszystkich cza-
sów, ale także wybitnym poetą.

W takim klimacie na scenę wkroczyła 
Gość Wieczoru, Jadwiga Wrońska. Ta miesz-
kanka Nowego Bieżanowa, związana „od 
zawsze” z FAMILIADĄ, od pewnego czasu 
stale występuje ze swoimi recitalami w po-
pularnym i prestiżowym krakowskim klubie 
„Loch Camelot”, zaś na swój występ przybyła 
wprost z nagrania dla Radia Kraków, realizo-
wanego w studiu przy ulicy Szlak. Jej stosun-
kowo krótki występ, podczas którego pięknie 
zaśpiewała kilka pieśni polskich i francuskich 
był prawdziwym wydarzeniem wieczoru. Clou 
recitalu okazał się jej duet z niemniej utalen-
towaną młodszą siostrą Katarzyną, w którym 
wykonały kilka utworów, w tym cudnej urody 
pieśń po angielsku, dedykowaną Ojcu Święte-

mu. I szkoda , iż tak udany występ oklaskiwało 
tylko stosunkowo wąskie grono publiczności, 
oraz przyjaciół i znajomych - artystek, gdyż 
była to prawdziwa uczta duchowa, godna po-
znania i zakosztowania przez znacznie więk-
szy krąg nowobieżanowian. 

Po emocjach i bogatych duchowych prze-
życiach soboty nadszedł ostatni dzień FAMI-
LIADY. Wszyscy obecni na Mszach Świętych 
w Sanktuarium Najświętszej Rodziny mogli 
pośrednio zakosztować atmosfery sobotnie-
go wieczoru, wsłuchując się w pieśni arty-
sty z Piwnicy Pod Baranami – Piotra „Kuby” 
Kubowicza. 

Celnym pomysłem na rozpoczęcie nie-
dzielnych imprez na estradzie przy Domu 
Kultury okazała się być Parada Familiadowa, 
która w zwartym szyku przeszła spod Zespo-
łu Szkól Ogólnokształcących nr 12 przy ulicy 
Telimeny 9 wprost na przygotowana wcześniej 
estradę. W barwnym pochodzie wyróżniła się 
zwłaszcza grupa z Gimnazjum nr 29, niosąca 
duży transparent z wizerunkiem patrona Gim-

nazjum, oraz uczniowie z klasy europejskiej 
XXV LO, ubrani w jednolite niebieskie nakry-
cia głowy, artyści i wszechobecni w ,,wojacy-
”z klasy wojskowej. 

Bogaty program wydarzeń estradowych 
oferował bez wątpienia coś dla każdego. Zain-
teresowani muzyką mogli posłuchać koncer-
tu Muzycznego Centrum Kształcenia Dzieci 
i Młodzieży, zobaczyć pokaz cheerleaderek ze 
Szkoły Podstawowej nr 24, czy próbkę tańca 
Zorby przygotowaną przez uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 111. Z dobrej strony pokazały 
się również Studio Baletowe z Domu Kultury, 
Przedszkole nr 176, czy Oratorium, wykonu-
jące każde ze swej strony ciekawe programy. 
Duży aplauz wzbudziły swymi akrobatyczny-
mi umiejętnościami tancerki z XXV LO, Na-
talia, Kasia i Magda. Ogromne brawa i sym-

patię publiczności zaskarbili sobie tak-
że wykonawcy break dance, którego 
wykonywaniu  towarzyszyły dźwięki 
bębnów.

Nie zabrakło również pokazów 
sztuk walki – zarówno jiu-jitsu w wy-
konaniu maluchów z Domu Kultu-
ry, jak i kickboxingu z niezawodnym 
p. Jackiem Szarkiem, który dzięki od-
powiedniej koncentracji zdołał jednym 
ciosem rozbić kilkanaście dachówek, 

ułożonych jedna na drugiej. 
Oczekiwanie na losowanie nagród familia-

dowych znakomicie umiliła zebranym grupa 
muzyczna z Gdowa. Wśród wykonanych przez 
nich pieśni uwagę zwróciła zaprezentowana 
po raz pierwszy w Nowym Bieżanowie dla 
tak szerokiej publiczności 5 zwrotka „Barki”, 
ulubionej pieśni Ojca Świętego Jana Pawła II. 
Emocje sięgnęły zenitu ok. godziny 20, kiedy 
to rozpoczęło się losowanie. Wśród nagród, na 
które ostrzono sobie apetyt, były m.in. rowery, 
kuchenki mikrofalowe, czy karnet na roczną 
naukę języka angielskiego – ufundowane przez 
grono sponsorów. Jak zwykle, nie zabrakło 
okrzyków radości niespodziewanych szczęśli-
wych wylosowanych. Po zakończeniu losowa-
nia, główny organizator i „dobry duch” FAMI-
LIADY zamknął kolejną już edycję osiedlowe-
go święta, przenosząc jednocześnie Światła dla 
Rodzin do Sanktuarium Najświętszej Rodziny. 
– „Do zobaczenia już za rok” – dominowało 
w wypowiedziach organizatorów, uczestników 
i publiczności.                     Marcin Kiełbasa

fot. Marcin Kiełbasa
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Jednym z ważnych zadań Straży Miejskiej jest udział w Programie 
Prewencyjnym „Współpracujmy”. Program ten realizowany jest na te-
renie szkół, między innymi poprzez spotkania z młodzieżą, prelekcje 
i pogadanki - organizowane pod hasłem „Uczmy się żyć bezpiecznie”. 

Działania te mają na celu zwrócenie uwagi młodzieży na istniejące 
wokół niej zagrożenia i nauczenie unikania sytuacji, w której staje się 
ofiarą przestępstwa.

Od października 2005 r. działania profilaktyczne na terenie Dzielni-
cy XII zostały wzbogacone o częstsze patrole strażników miejskich w re-
jonie szkół i miejsc przebywania młodzieży. Zwiększenie ilości patroli 
stało się możliwe dzięki przeznaczeniu przez Radę Dzielnicy XII środ-
ków finansowych na zakup i przekazanie Straży Miejskiej radiowozu dla
tzw. Patrolu Szkolnego. 

Na terenie Dzielnicy XII jest obecnie 14 obiektów szkolnych, w któ-
rych uczy się młodzież klas podstawowych, gimnazjalnych i licealnych. 
Ponadto istnieje również 12 miejsc, w których często przebywa mło-
dzież szkolna. Tereny przyszkolne i miejsca przebywania młodzieży 
będą teraz częściej kontrolowane przez patrole strażników, którzy mię-
dzy innymi zwrócą uwagę na osoby: 

- „kręcące się” wokół szkół np. handlarzy narkotyków,
- zaczepiające młodzież i kradnące pieniądze,
- spożywające alkohol i palące papierosy,
- niszczące mienie i zakłócające porządek.
Działania profilaktyczne w rejonie szkół będą realizowane przy ści-

słej współpracy 
z Dyrektorami szkół, którzy wskażą strażnikom problemy, rodzaje 

zagrożeń oraz czas ich występowania, co umożliwi efektywne działanie 
patroli w kierunku poprawy bezpieczeństwa. 

W imieniu własnym i strażników Oddziału IV Straży Miejskiej dzię-
kuję wszystkim Radnym Dzielnicy XII, którzy - dostrzegając zagrożenia 
oraz widząc możliwość poprawy bezpieczeństwa młodzieży – przyczy-
nili się do zakup radiowozu dla Straży Miejskiej. 

Tadeusz Góralik 
Naczelnik Oddziału IV Straży Miejskiej 

Sprostowanie
Redakcja Gazety Dzielnicowej” Dwunastka” zamieszcza sprostowanie 

PROMBUD-u i Prezesa Zarządu Pana Jana Włodarskiego, oraz oświadcza 
że jej intencją nie było obrażenie i pomówienie PROMBUD-u i jej Prezesa 
Jana Włodarskiego. 

PROMBUD i jego Prezes Zarządu Jan Włodarski oświadczają że za-
mieszczone publikacje w numerach majowym, czerwcowym oraz sierpnio-
wo-wrześniowym Gazety Dzielnicowej „Dwunastka” z 2005 r., w szczegól-
ności pt. „Droga z koszmarem w tle” i „Droga z prezesem w tle” zawierają 
nieprawdziwe, nierzetelne, obraźliwe i mające charakter pomówienia infor-
macje, że Prombud z premedytacją i nieodpowiedzialnie spowodował trwa-
jący od kilku lat koszmar dla mieszkańców i żłobka przy ul. Kurczaba, wy-
wołany „podchodami” przez niezgodne z przepisami nabycie terenu, kon-
cepcję dojazdu ciężkim sprzętem budowlanym w sposób zakłócający spokój. 
Zostały też zawarte nieprawdziwe informacje o inwestycyjnych knowaniach 
Prombudu w celu dostania się do „budowlanej konfitury” i o pomyśle za-
atakowania, nie mających głosu, dzieci z przedszkola i żłobka, a także, iż 
prezes zarządu Prombudu, Jan Włodarski nielegalnie przejął działkę mając 
świadomość istnienia jej współwłaściciela, oraz stosował obrzydliwe meto-
dy w sprawie dróg dojazdowo-technologicznych.

Informacje podane wyżej są sprzeczne z posiadanymi przez PROM-
BUD dokumentami tj. z aktem notarialnym zakupu nieruchomości, prawo-
mocnymi i ostatecznymi decyzjami o warunkach zabudowy i zagospoda-
rowania tego terenu i pozwoleniem na jego zabudowę wraz z wyznaczoną 
drogą dojazdową, z których jednoznacznie wynika, że Prombud i prezes 
zarządu, Jan Włodarski, prowadzą budowę zgodnie z prawem.

PROMBUD, Prezes Jan Włodarski
Redakcja Gazety Dwunastka

ZAPROSZENIE
Dyrekcja  Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

wraz z Gronem Pedagogicznym i Uczniami przy współpracy Towarzystwa 

Przyjaciół Prokocimia im. Erazma i Anny Jerzmanowskich oraz Podgórskiej 

Biblioteki Publicznej Filia nr 2 przy ul. Jasińskiego 32

po raz drugi organizuje dla całej społeczności 
lokalnej Dni Prokocimia pod hasłem 

„Kolejarska prokocimska brać”.

 Celem podjętych działań  jest przybliżenie dzieciom historii prokocimskiego 

kolejnictwa, architektury Prokocimia, tradycji naszego regionu. Jednym 

z elementów jest projekt stworzenia wystawy nawiązującej do historii 

kolejnictwa w  Prokocimiu. W związku z tym, zwracamy się z prośbą do 

mieszkańców naszej dzielnicy o udostępnienie lub ewentualne wypożycze-

nie pamiątek związanych z prokocimskim  kolejnictwem. Przedmioty te, 

opisane, prosimy składać bezpośrednio do Szkoły przy  ul. Popławskiego 17 

do dnia 15 listopada 2005 roku.

Zakończenie Dni Prokocimia, na które zapraszamy całą 

społeczność lokalną,

odbędzie się 

19 listopada 2005 roku w godzinach  
od 9.00 do13.00.

w budynku  Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 

przy ul. Popławskiego 17

W DZIELNICY XII

PATROL SZKOLNY


