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BIEŻANÓW  NOWY BIEŻANÓW  PROKOCIM  NOWY PROKOCIM  NA KOZŁÓWCE  RŻĄKA

Na zdjęciu Natalia Stefańska, foto z archiwum rodzinnego

Wiosna Ach to Ty!

Z prawem na ty
Już po raz kolejny na terenie Dzielnicy XII Bie-

żanów-Prokocim odbył się konkurs „Z prawem na 
ty”. Organizatorem, jak w poprzednich latach, był 
Dzielnicowy Zespół Koordynacyjny Rady Dzielnicy 
XII, od lat promujący bezpieczeństwo wśród dzieci 
i młodzieży.

czytaj str. 8

Polecam Indie
Indie to wóz zaprzęgnięty w woły w epoce atomowej!
Indie szokują bo jest dużo ludzi, małp i świętych krów!, bo nikt tu się nie spieszy, czas 

płynie jakby wolniej!

czytaj str. 6

Jak zostać strażakiem? 
czytaj strona 5
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„Zabawa w przedszkolu – to zajęcie przed-
szkolaka lecz każdy przedszkolak marzy o tym 
skrycie, by być strażakiem i ratować ludzkie 
życie.”

Zgodnie z realizacją programu „Bądź bez-
pieczny”, „Unikaj zagrożeń”- w przedszkolu nr 
150 odbyło się spotkanie z funkcjonariuszem 
Ochotniczej Straży Pożarnej pod hasłem „Uni-
kaj ognia”. NIE BAW SIĘ ZAPAŁKAMI.

Najmłodsze przedszkolaki dowiedziały się 
o ciężkiej i odważnej pracy strażaka, ratowaniu 
ludzkiego życia i zapobieganiu pożarom.

Dzieci obejrzały strój strażaka oraz sprzęt 
ratowniczy – hełm, wąż strażacki , latarka.

Największą radość sprawiło im przymierza-
nie hełmu strażackiego i pasowanie na dzielnego 
strażaka.

I tak myślał Wojtuś: kim tu zostać – „zosta-
nę strażakiem”.

Ale żeby temu sprostać, trzeba najpierw być 
odważnym i dzielnym przedszkolakiem.

Byli także gości, ze Straży Miejskiej i Poli-
cji. Przedszkolaki bawiły się wspólnie, a goście 
opowiadali o swojej pracy.

Na zakończenie cyklu wyżej wymienionych 
wizyt odbył się konkurs pt. „Kto to jest?” .

Dzieci próbowały odróżnić Strażaka od 
p. Policjanta, p. Policjanta od Pani ze Straży 
Miejskiej itd. Jak się okazało radziły sobie 
wspaniale, pomimo tego że jest to sprawa nie 
łatwa.

Monika Kwiecień
 Nauczycielka z Przedszkola nr 150
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Strażnicy rejonowi w dzielnicy XII

mł. str. Mariusz Gas

Od 2004 roku systematycznie wzrasta 
ilość strażników pełniących służbę na terenie 
miasta Krakowa. 

W grudniu 2005 roku na terenie Krakowa 
pracowało 340 strażników.

Znaczny wzrost etatowy Straży pozwolił 
na powołanie od II kwartału 2006 roku Straż-
ników Rejonowych. 

W pierwszym etapie na terenie miasta 
będzie pełniło służbę 36 strażników rejo-
nowych. W następnych latach planuje się 
zwiększenie ilości strażników rejonowych. 
Na terenie IV Oddziału Straży Miejskiej 
Podgórze-Prokocim obejmującego Dzielni-
ce XII i XIII pełni służbę trzyzmianową 23 
strażników patrolowych. Do pełnienia służby 
na stanowisku strażnika rejonowego wyzna-
czono 4 strażników. W Dzielnicy XII zostali 

wyznaczeni straszy strażnik Paweł Paliś oraz 
młodszy strażnik Mariusz Gas. 

Starszy strażnik Paweł Paliś będzie peł-
nić służbę na terenie Osiedla Na Kozłówce 
w obrębie ulic Nowosądecka, Wielicka, 
Facimiech. 

Młodszy strażnik Mariusz Gas będzie 
pełnić służbę na terenie Osiedla Nowy Pro-
kocim, tj. w rejonie ulic: Teligi, Konrada 
Wallenroda, Lilli Wenedy, Ściegiennego, 
Żabia, Jerzmanowskiego. 

Strażnicy rejonowi zostali powołani 
głównie w celu: 
– dokładnego rozpoznania rejonu pod wzglę-

dem zagrożeń;
– utrzymywania bieżących kontaktów 

z mieszkańcami, dyrektorami szkół itp.
– reagowania na zgłoszone problemy dot. 

porządku;
– realizowanie działań prewencyjnych 

wspólnie z mieszkańcami.
Ponadto mają za zadanie ujawniać wy-

kroczenia dotyczące:
– zakłócania spokoju i porządku publicznego;
– spożywania alkoholu w miejscach niedo-

zwolonych;
– dewastacji mienia;
– zaśmiecania miejsc publicznych;
– pozostawiania psów bez nadzoru;
– utrudnień w ruchu drogowym itp. 

Powierzenie wybranego rejonu odpowie-
dzialności „imiennej” poszczególnym strażni-
kom niewątpliwie przyczyni się z jednej strony 
do lepszego rozwiązywania problemów przez 
strażników, z drugiej strony mieszkańcy będą 
mogli zgłaszać konkretnemu strażnikowi spra-
wy, które ich niepokoją. Będą mogli również 
ze strażnikiem rejonowym współpracować dla 
poprawy bezpieczeństwa i porządku. 

Pamiętajmy, że nie można poprawić 
bezpieczeństwa i porządku bez wzajemnej 
współpracy – razem można więcej. Poznaj 
swojego strażnika rejonowego – a gdy mu 
zgłosisz interwencję on postara się rozwiązać 
Twój problem.

Ze strażnikami rejonowymi można 
kontaktować się telefonicznie w godzinach 
pracy:
– Paweł Paliś, nr tel. 0-513-199-243;
– Mariusz Gas, nr tel. 0-513-199-244. 

W innych godzinach w kontaktach będzie 
pośredniczyć dyżurny Oddziału pod nr tel. 
012 650-07-60.

Tadeusz Góralik
Naczelnik Oddziału IV Oddziału SM

st. str. Paweł Paliś

W kwietniowy wieczór w podwojach 
Domu Spokojnej Jesieni przy ul. Jasińskiego 
32 w Krakowie odbył się wspaniały spektakl 
w wykonaniu przyjaciół Publicznej Biblioteki 
Podgórskiej pt. „Droga krzyżowa dla dorosłych 
wg. Ks. Malińskiego.” 

Pomysł przygotowania spektaklu i samego 
wykonania (aranżacji) tuż przed Świętami 
Zmartwychwstania Pańskiego zrodził się w gło-
wie Pani Małgorzaty ….  kierownika biblioteki. 
Sama inscenizacja odbyła się w niewielkim 
gronie, w niedużej, kameralnej salce co jeszcze 

Droga krzyżowa...
bardziej wzmocniło przekazywane treści drogi 
krzyżowej. Poszczególne stacje drogi krzyżowej 
były odczytywane przez przyjaciół biblioteki. 
Przerwy pomiędzy poszczególnymi stacjami 
wypełniała znakomicie dobrana przez reżysera 
spektaklu muzyka. Wszyscy zaproszeni goście 
z wielką uwagą wsłuchani byli w odczytywane 
fragmenty poszczególnych stacji drogi krzyżo-
wej. Przed oczyma każdego z nas, w przeciągu 
chwili przewinęły się wybrane momenty życia, 
i te szczęśliwe, i te smutne, a radość i cierpie-
nie przeplatały się ze sobą wzajemnie. Takim 

jest nasze życie, jakim ukazał go Ks. Maliński 
w swojej (naszej) drodze krzyżowej. Optymi-
stycznym wydał się jednak sam koniec spekta-
klu, a jednocześnie koniec naszego ziemskiego 
życia – spotkanie z samym Stwórcą. Przedsta-
wienie samo w sobie było wielkim przeżyciem 
artystycznym i wywołało wiele refleksji, jakże 
potrzebnych w naszym „zagonionym” i często 
pogmatwanym życiu. 

Jarosław Chodorowski
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Papież, 
który zmienił 

historię
Drugiego kwietnia 2006 roku minęła 1. 

rocznica śmierci Jana Pawła II.  Rok temu 2 
kwietnia o godzinie 21.37 nasz Wielki Rodak 
powrócił do domu Ojca.

Przez 27 lat swojego pontyfikatu odwiedził 
Polskę 9 razy, ponad 3 razy okrążył ziemię. 
Papież bardzo kochał młodzież, a także pomagał 
nam wszystkim modlitwą i głoszonym przez 
siebie słowem Bożym. 

W całej Polsce i w Krakowie uczczono pa-
mięć Ojca Świętego, m.in. w Gimnazjum nr 29 
im. Jana Pawła II na os. Nowy Bieżanów. 

Antoni Otałęga
Marek Ziobro

Kamil Nowosadzki

warsztaty finansowane są ze środków Rady Dzielnicy XII 

Warsztaty 
dziennikarskie

Odbywają się w czwartki w godz. 17.00–
–18.30 w Domu Kultury SM „Nowy Bieżanów” 
przy ul. Aleksandry 11 (pawilon I. p.).

Możliwa jest też współpraca przez Internet 
– e-mail: wiadomosci.krakow@wp.pl

Zapraszamy młodzież z Dzielnicy XII
Kontakt: Jarosław Kajdański
Tel. 012 654 54 19 lub 0504 853 960

Wielkanoc mojej babci
– Jak wtedy przystrajane były domy, 

mieszkania?
– Pamiętam, że w domach na okres świąt 

wkładano do wazonów gałązki wierzb i bazi, 
które są symbolem wiosny                             i od-
radzającej się do życia przyrody. Stół 
przystrajano gałązkami bukszpanu, a nieraz 
pierwszymi, wiosennymi kwiatami.

– A jak wtedy obchodzono śmigusa-dyn-
gusa, babciu?

– Ooo... Jeśli chodzi o śmigus-dyngus, 
to wtedy był weselszy i zachowywał umiar. 
Elegancją było pokropienie dziewczyny lub 
kobiety wodą kwiatową, a nie jak dziś... 
przeobraziło się to w chuligańskie wybryki. 
Lano wodą, która była symbolem uzdrowie-
nia, źródłem życia oraz oczyszczenia ciała 
i duszy ludzkiej, ale dziewczęta myły też 
twarze w strumieniach, co miało im zapewnić 
piękną cerę. Na wsiach też, jak pamiętam 
z opowiadania mojej mamy, w Poniedziałek 
wielkanocny robiło się różne psikusy, jak np. 
malowanie ścian sadzą, bo zwyczajem na wsi 
było bielenie domów na Wielkanoc.

– A ze swojego życia, to jaką Wielkanoc 
najmilej wspominasz?

– Najmilej wspominam święta spędzane 
z najbliższą rodziną, czyli siostrą i rodzicami, 
i te, w które koszyczek był z każdym rokiem 
pełniejszy... O tak!... ponieważ były to lata 
po drugiej wojnie – bardzo trudne. A takim 
wspomnieniem z mojego życia niezbyt przy-
jemnym był fakt, że nie mogąc doczekać się 
śniadania wielkanocnego, mając osiem lat, po 
kryjomu przed rodzicami ugryzłam kawałek 
kiełbasy (co wtedy było rarytasem) i o mało 
się nie udławiłam! (śmiech). Ale na szczęście 
przyszła mi z pomocą mama... Było to tak 
dawno...

– Dziękuję ci, babciu, za to, że zechciałaś 
ze mną porozmawiać.

– Nie ma za co! To ja powinnam ci 
dziękować, bo... lubię sobie czasem powspo-
minać.

Rozmawiała: Magdalena Bednarska

– Droga babciu, chciałabym dzisiaj prze-
prowadzić z Tobą wywiad na temat Wielka-
nocy z Twoich młodych lat, kiedy jeszcze 
mieszkałaś w Sudołku. 

– Bardzo chętnie! 
– Jak na wsi obchodzono te Święta za 

Twoich czasów?
– Wielkanoc jako najważniejsze święta 

w chrześcijaństwie zaczynały się już od Nie-
dzieli Palmowej. Trwały poprzez cały Wielki 
Tydzień, religijne obrzędy Wielkiego Czwart-
ku, Piątku i Soboty aż do Zmartwychwstania 
Pańskiego w Niedzielę Wielkanocną. Przygo-
towywaliśmy się do nich duchowo – poprzez 
rekolekcje, spowiedź św. oraz fizycznie – 
w przygotowywaniu potraw wielkanocnych, 
np. sialiśmy rzeżuszkę na wielkanocny stół, 
piekliśmy ciasta i ozdabialiśmy pisanki przez 
gotowanie ich w łupinkach cebuli, obierkach 
buraka czerwonego czy trawie. W Wielką 
Sobotę szłam do kościoła święcić pokarmy, 
a w Niedzielę spożywaliśmy uroczyście śnia-
danie z rodziną. Wówczas składaliśmy sobie 
życzenia dzieląc się jajkiem.

– Jakie wtedy panowały tradycje związa-
ne ze świętami Wielkanocnymi?

– Przede wszystkim do Komunii św. 
szło się na czczo. Nie wolno było spożywać 
przed śniadaniem wielkanocnym żadnych 
pokarmów mięsnych ani jajek. O świcie 
w kościele odbywała się rezurekcja i dopiero 
po niej przystępowało się do świątecznego 
śniadania.

– Jakie potrawy gościły wtedy na wiel-
kanocnym stole?

– Najważniejsze potrawy, jakie wznosi 
tradycja, przetrwały do dziś. Mam na myśli: 
chleb, jaja jako symbol życia i zdrowia, kieł-
basę, chrzan, sól, ale do rzadkości należała 
szynka, na którą wtedy nie wszyscy mogli 
sobie pozwolić. Wielką uciechą było mieć 
w koszyku chociaż maleńkiego, cukrowego 
baranka. A jak nie było koszyka, to święcone 
nosiło się na talerzu. Jeśli chodzi o ciasta, to 
tradycyjnie musiała być chociaż drożdżowa 
baba i mazurek.
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– Od jak dawna jest Pan strażakiem?
– W straży pracuję 4 lata, a w służbie stałej 

drugi rok. Dwa lata pracowałem w Szkole 
Aspirantów w Nowej Hucie. Już podczas nauki 
brałem udział w akcjach.

– Jakie szkoły trzeba skończyć, aby móc 
wykonywać ten zawód?

– Na przykład Szkołę Aspirantów w No-
wej Hucie. Jest też Szkoła Służby Pożarniczej 
w Częstochowie i w Poznaniu. Po ukończeniu 
takiej szkoły jest się przyjętym do straży. 
W Warszawie jest jedyna w Europie Szkoła 
Główna Służby Pożarniczej. Studia te trwają 
5 lat, jest się tam skoszarowanym, na koniec 
otrzymuje się stopień oficerski.

– Co Pan poradziłby młodym chłopcom, 
którzy chcieliby zostać strażakami?

– Trzeba przede wszystkim mieć chęci 
i zapał do nauki. Należy pozytywnie zdać ma-
turę, a następnie złożyć dokumenty do Szkoły 
Aspirantów i ukończyć ją. Mnie się to udało 
i jestem bardzo szczęśliwy.

– Jak często strażacy ćwiczą, żeby być 
w dobrej formie?

– Obowiązuje system 3-zmianowy. Pra-
cujemy przez 24 godziny, a potem mamy 48-
-godzinny odpoczynek. Ćwiczenia odbywają 
się na każdej służbie według określonego 
harmonogramu.

– Jakie zgłoszenia strażacy najczęściej 
otrzymują wiosną?

– Najczęściej wyjeżdżamy do pożaru traw. 
Przeważnie są to umyślne podpalenia, których 
sprawcami są młodzi chłopcy lub małe dzieci, 
traktując to jako zabawę. Starsze osoby najczę-
ściej wypalają śmieci, a jeżeli trawa jest sucha, 
wystarczy trochę wiatru i płomień szybko się 
rozprzestrzenia.

– Jakie wozy strażackie wyjeżdżają do 
wypalania traw?

– Jeżeli chodzi o samochody, to wyróżnia-
my wozy: ratownictwa technicznego, gaśnicze 
oraz posiadające dodatkowy sprzęt, np. drabiny. 
Do gaszenia pożarów traw wyjeżdżają najczę-
ściej samochody gaśnicze, ale nie zawsze są to 
takie duże pożary; do tych małych używamy 
specjalistycznego sprzętu, który nazywa się tłu-
mica – jej działanie polega na tłumieniu ognia.

– Czy często zdarzają się wezwania 
fałszywe? 

– Jest ich stosunkowo niewiele. Dojeżdża-
my na miejsce zdarzenia i gdy okazuje się, że 
jest to alarm fałszywy, sprawdzamy dokładnie 
teren. Najczęstsze fałszywe wezwania dotyczą 
podpaleń piwnicy lub zsypów na śmieci. Kiedy 
jesteśmy pewni, że nic tam się nie dzieje, wra-
camy do koszar.

– Co robią strażacy w czasie, kiedy nie 
ma wezwań?

– Po porannym posiłku udajemy się na 
ćwiczenia, następnie jest przerwa na obiad, 
po którym mamy czas wolny. Każdy z nas ma 
przydzielone zadania służbowe, np. czuwanie. 
Oczywiście w niedziele i soboty wygląda to 
inaczej.

– Jak działają obecnie systemy łączności 
i powiadamiania innych służb?

– W Polsce powstaje tzw. Centrum Powia-
damiania Ratunkowego, określanego w skrócie 
CPR. W takich CPR-ach dyżuruje strażak, 
policjant oraz ratownik medyczny. Kiedy jest 
powiadomienie o zdarzeniu, to w zależności od 
decyzji CPR jadą wszystkie służby.

– Czy pamięta Pan akcję ratowniczą, 
która była ciekawa, a może nawet wesoła?

– Czasami dzwonią starsi ludzie z prośbą 
o zdjęcie kotka z drzewa. Takie akcje mogą 
być wesołe, ale jednocześnie są niebezpieczne, 
ponieważ koty przeskakują z gałęzi na gałąź.

Rozmawiał: Marek Ziobro
Zdjęcia: autor

Jak zostać strażakiem? 
wywiad z młodszym aspirantem Damianem Woszczyną 

z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 przy ul. Aleksandry

Zimowa 
wiosna

21 marca wiosna zawitała do Polski. W tym 
dniu tradycyjnie topi się Marzannę i świętuje 
przyjście wiosny. Niestety tu i tam leżał jeszcze 
śnieg zamiast zakwitających pąków. Jednak 
ważne są zwyczaje związane właśnie z powita-
niem wiosny. Oto niektóre z nich:

Symbolem wiosny jest bocian – jego powrót 
przed świętem Zwiastowania Pańskiego (25 marca) 
zapowiadał urodzaj, a sam ptak przynosił szczęście 
– stąd otaczanie opieką gniazd.

Dawnej Marzanna była też zwana Moreną, Ma-
rzonkiem, Śmiercią lub Smiertką – symbolizowała 
ona śmierć i zimę. Słomianą kukłę z ozdobnymi 
szatami wynoszono za wieś, gdzie ją palono lub 
topiono w wodzie. Ten obrzęd przywoływał wio-
snę i dopełniano go w czwartą niedzielę Wielkiego 
Postu. Obecnie zwyczaj ten zmienił się w zabawę, 
w której udział biorą dzieci i młodzież, a topienie 
Marzanny odbywa się 21 marca wraz z początkiem 
kalendarzowej wiosny.

W marcu Słońce znajduje się w punkcie 
równonocy wiosennej, zwanym także punktem 
Barana i rozpoczyna tym samym astronomiczną 
wiosnę. W tym roku miało to miejsce 20 marca 
o godzinie 19:27.

W Szkole Podstawowej nr 24 przy ul. Alek-
sandry na os. Bieżanów, jak co roku została 
zorganizowana specjalna uroczystość. Najpierw 
wicedyrektor szkoły pani Małgorzata Fyda wraz 
z dziećmi z klasy 2 powitały wiosnę wierszykami. 
Potem dziewczęta z klas 4 – 6 zaśpiewały piosenkę 
pt. „Wiosna”. Od razu zrobiło się cieplej i weselej. 
Następnie trzech uczniów klas 5 zademonstrowało 
krótki koncert gry na bębnach. Mogliśmy także wziąć 
udział w pokazie tańca BREAKDANCE. Imponujące 
figury wzbudziły zachwyt i podziw publiczności. 

Kolejną wiosenną atrakcją był mecz piłki 
nożnej, w której brali udział uczniowie z klas 1–6, 
a także panie nauczycielki. W skład drużyny weszła 
także siostra Anita, której tempo gry było świetne! 
Doping obu drużyn był ostry. Mecz skończył się 
wynikiem 8:5 dla uczniów. Po tym meczu na 
parkiet wkroczyły dziewczyny. Wszystkie razem 
tańczyły taniec FUNKY do muzyki nowoczesnej, 
a na koniec uczennica klasy 2a Zuzia Paluch dała 
dobry pokaz figur gimnastycznych (m.in.: salta, 
gwiazdy, mostki, fikołki). 

Mamy nadzieję, że uroczystość powitania 
wiosny w naszej szkole pomogła przegonić długą 
tegoroczną zimę.

Antoni Otałęga                                                                                             
                              Zdjęcie: autor

„MŁODA DWUNASTKA” – pismo warsztatów dziennikarskich w Domu Kultury SM „Nowy Bieżanów”. Uczestnicy: Magdalena Bednarska, Paulina 
Belczyk, Klaudia Kamińska, Aneta Majchrowska, Aleksandra Malicka, Barbara Michałowska, Kamil Nowosadzki, Antoni Otałęga, Katarzyna Stachurska, 
Marek Ziobro. Wszyscy młodzi dziennikarze są mieszkańcami Dzielnicy XII m. Krakowa. Prowadzenie: redaktor JAROSŁAW KAJDAŃSKI
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„Indie to wóz zaprzęgnięty 
w woły w epoce atomowej!” 

(J. Nehru)

Te słowa wypowiedziane pół wieku temu 
przez byłego premiera Indii w żaden sposób 
nie pasują do obrazu jaki wynosi dziś turysta 
z pobytu nad Gangesem! Z ubolewaniem stwier-
dzają wszyscy podróżnicy, że świat zmienia 
się, że oprócz zmian pozytywnych; wyższy 
poziom higieny, czystsze hotele, łatwość prze-
mieszczania i komunikowania się,  są również 
i zmiany negatywne: wzrastające zagrożenie dla 
turystów, wysokie ceny hoteli, jedzenia i usług, 
trudności ze znalezieniem pracy, wzrastające 
bezrobocie postępujące zubożenie. W ostatnim 
ćwierćwieczu zaszły większe zmiany niż w cią-
gu poprzednich kilku stuleci! Dla podróżników 
najbardziej smutne jest to, że świat staje się 
podobny do Europy, coraz bardziej monotonny, 
szary! 

Mimo kolosalnych zmian jakie tam 
zachodzą Indie są jeszcze „inne”: bardziej 
oryginalne, bardziej „autentyczne”, niepo-
wtarzalne. Dlatego u progu sezonu turystycz-
nego polecam wizytę w tym kraju! Radzę 
jednak zaczekać do jesieni lub zimy, kiedy 
aura będzie podobna do naszego lata!

W tym roku odwiedziłem Indie już po raz 
siódmy, za rok znowu tam się wybieram…

Pamiętam początek lat „70” Jakoś nie bra-
kowało pieniędzy, sił, zdrowia i młodzieńczej 
fantazji… Gdy jeszcze niedawno wyjazd do 
Paryża czy Rzymu zdawał się być szczytem 
marzeń, to wyjazd do „Kraju nad Gangesem” 
graniczył z cudem!

Indie. Czy można sobie wyobrazić kraj 
bardziej różnorodny? Czy jest kraj bardziej 
interesujący na naszej planecie?

– Indie są 10 razy większe od Polski! 
– w Indiach są wszystkie rasy, wszystkie 

klimaty, wszystkie religie świata…
– w Indiach jest ok. 600 języków i narze-

czy…
– w Indiach są zabytki tak  niezwykłe jak 

piramidy egipskie…
– Indie to kraj świętych krów, świętych 

małp, świętych ludzi, świętych drzew…
Nie sposób zrozumieć ten kraj do końca! 

Jeśli odwiedzanie Italii, Hiszpanii czy Turcji 
jest wielką przygodą to spotkanie z Indiami 
jest przeżyciem, które pozostawia głęboki ślad 
w świadomości Europejczyka! Można ten kraj 
lubić lub nie, ale nie można przejść obojętnie 
obok tego co się tam ogląda i przeżywa! Indie 
uczą skromności, pokory i człowieczeństwa, 
czynią człowieka bogatszym wewnętrznie, 
lepszym!

Po raz pierwszy udałem się tam z „Orbi-
sem” z 40 dolarami. Początek nie był miły; ktoś 
mnie chyba „zadenuncjował”, bo wzięto mnie 

Przed sezonem turystycznym…

Polecam Indie
do kontroli osobistej… Celnikom jednak nie 
udało się znaleźć „świadectwa przestępstwa”! 
Później już były same przyjemności: bardzo 
ciekawy program, luksusowe hotele, obfita 
europejska kuchnia i liczne kontakty (także 
prywatne) z ciekawymi ludźmi. To sprawiło, 
że wywiozłem nierzeczywisty obraz tego kraju, 
taki jaki chciałem!

W trakcie trzech kolejnych wypraw dookoła 
świata Indie były krajem etapowym. Razem 
z Hindusami podróżowałem pociągami i auto-
busami, spałem w tanich hinduskich hotelach, 
i jadłem to co Hindusi; przeważnie somozę 
(rodzaj pierożka z jarzynami) i banany. Okazji 
by lepiej poznać ten kraj i jego mieszkańców 
więc nie brakowało! Podobnie było i w trakcie 
ostatnich trzech grupowych wyjazdów w 2004, 
2005 i w lutym 2006r. 

O ile poprzednie wyjazdy nie wspominam 
zbyt mile, ze względu na niezbyt dobrze dobrany 
zespół ludzi o tyle ten ostatni mimo licznych 
trudów i kłopotów zdrowotnych niektórych 
uczestników był w pełni udany! Z grona 10 
członków wyprawy, dla kilku osób miała ona 
być spełnieniem największego marzenia życio-
wego i chyba tak się stało? 

A zaczęło się niezbyt pomyślnie. Gdy już 
kupiłem wszystkie bilety lotnicze zadzwonił 
Krzysztof, który z wyprawą wiązał wielkie 
nadzieje. Ukradziono mu paszport i dowód oso-
bisty. Było już zbyt mało czasu na załatwienie 
paszportu i wizy indyjskiej!

Wylot do Moskwy z warszawskiego Okęcia 
nastąpił 10 lutego o godz. 11.20. Czułem się 
trochę zmęczony przygotowaniami do wyjazdu, 
ale byłem w dobrym nastroju! Po kilkunastu 
minutach czekania odlecieliśmy do Delhi. Ok. 
godz. 7.00 wynająłem dwie taksówki bagażowe 
i udaliśmy się do hotelu „YES PLEASE” , gdzie 
już wcześniej zarezerwowałem 5 pokoi. Odpo-
czynek, skromny posiłek, kąpiel i zwiedzanie 
starego Delhi. Następnego dnia było podobnie; 
wyjazd do zespołu zabytkowego Kutub Minar, 
przejazd przez Nowe Delhi, spacer po centrum 
administracyjnym i handlowym : Connaught 
Place i zakupy. Pragnienie przeżycia wielkiej 
przygody i zobaczenia wszystkiego co tylko 
jest godnego uwagi, sprawiło, że od początku 
wyprawy brakowało czasu na odpoczynek 
i przygotowanie posiłków! Trzeba również 
pamiętać, że między Warszawą i Delhi jest 4.5 
godziny różnicy czasu, że w ciągu zaledwie 
kilku godzin z arktycznej Polski przenieśliśmy 
się do tropikalnych Indii.

Podobał mi się jednak ten młodzieńczy en-
tuzjazm i pasja poznawcza, ale trochę niepokoił 
brak rozwagi. Gdy Hindusi zamykali sklepy 
i wyludniały się ulice miast ze względu na 
wysoką temperaturę, my wyruszaliśmy na zwie-
dzanie, często głodni, i zmęczeni…Osłabiony 
z głodu i wyczerpania turysta łatwiej choruje, 
łatwiej też go okraść! 

Ja przeważnie wracałem wcześniej; robiłem 
zakupy, gotowałem obiad na zabranej z Polski 
maszynce elektrycznej, spożywałem posiłek 
wraz z córką Jadzią, załatwiałem bilety kole-
jowe lub autobusowe i inne sprawy. Gdy po 
upływie kilku godzin ktoś nie dotarł do hotelu, 
drżąc ze strachu by coś złego się nie przydarzyło 
(kradzież paszportu, biletu lotniczego, pienię-
dzy) zacząłem się modlić! 

Trzeciego dnia przybyliśmy do Jajpuru, 
stolicy Radżastanu. Z okna autobusu zobaczy-
łem zupełnie inne Indie; autostrada, budowa 
nowych dróg, domów, hoteli, uprawy ryżu 
i pszenicy sztucznie nawadnianych itp. W ciągu 
11 miesięcy, od ostatniego przyjazdem do tego 
kraju obserwuję kolosalne zmiany! Tętniąca 
życiem metropolia jest miejscem ogromnych 
kontrastów. Między tłoczącymi się na ulicach 
samochodami torują sobie drogę ciągnione przez 
wielbłądy , załadowane warzywami wózki. 
Przed oczami przesuwa się barwna, ruchliwa 
mozaika ryksz, rowerów, motocykli, samocho-
dów, autobusów i pieszych. Odziani w tradycyj-
ne radżpurskie stroje i jaskrawe turbany wąsaci 
mężczyźni prowadzili ożywione dysputy przed 
sklepami. Poza spacerami po mieście duże 
wrażenie zrobił słynny Hawa Mahal (Pałac 
Wiatrów) i Pałac Miejski! 

Stolicę Rajastanu otaczają jałowe wzgórza 
z fortecami i murami obronnymi. Do odległej 
ok. 11km. dawnej stolicy stanu Jajpur Amber 
Fort udaliśmy się autobusem. Gdy pojazd się 
zatrzymał trzeba było wynieść z niego omdla-
łą Jadzię! Zimna woda, krótki odpoczynek, 
masaż nóg hinduskiego lekarza i ruszyliśmy 
w kierunku fortu! Popularnym do niedawna 
środkiem transportu na szczyt były słonie, dziś 
własne nogi…!  Nam udało się załatwić krótką 
przejażdżkę w pobliżu słoniowej stajni za 1 
dolara od osoby. 

Kolejnym etapem  wyprawy była Agra. 
Nocleg był tu gorszy niż poprzednie, choć 
znacznie droższy! Inna niedogodność tego 
miasta to bardzo duże skażenie środowiska. 
Duża ilość zakładów przemysłowych, motoro-
ryksz, motocykli i samochodów jest przyczyną 
okropnego smogu,. Nie ma tu czym oddychać! 
Tym razem widoczność była niezła, a z hote-
lowego tarasu w promieniach zachodzącego 
słońca podziwiałem zmieniające się barwy; 
biel, złoto, róż, czerwień, błękit, szarość i czerń 
jednej z najsłynniejszych budowli świata Taj 
Mahalu.

Już dla tego przeżycia warto było tu przy-
jechać! Taj Mahal to najwspanialszy pomnik 
miłości na świecie. By uświadomić sobie do 
czego zdolny jest człowiek koniecznie trzeba 
zobaczyć Bazylikę św. Piotra w Rzymie, Aya 
Sophię w Stambule i z pewnością Taj Maral… 

Po trzech tygodniach wędrówki między 
Delhi, Jaipurem, Bombajem i Varanasi usiadłem 
nad brzegiem Gangesu, w pobliżu Manikarnika, 
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Miło nam poinformować, że projekt Rady 
Dzielnicy XII – „Budowa boisk wielofunkcyj-
nych (do koszykówki i siatkówki) przy Szkole 
Podstawowej nr 111 przy ul. Bieżanowskiej 
204” otrzymał nagrodę w wysokości 123 000 zł 
w konkursie dla Rad Dzielnic Miasta Krakowa 
na 2006 rok. Rada Dzielnicy Bieżanów-Proko-
cim od początku bieżącej kadencji stawiała duży 
nacisk na promowanie sportu, dofinansowując 
liczne imprezy sportowe, a także inwestując                  
w budowę zaplecza sportowego. Przy SP 111 

Nowe boiska w Bieżanowie

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz 
Uczniowie Gimnazjum nr 33 w Krakowie 
serdecznie zapraszają Uczniów klas szó-
stych, ich Rodziców oraz Wychowawców 
do odwiedzin naszej Szkoły. Dzień otwarty, 
w czasie którego będzie można zapoznać się 
z ofertą naszego Gimnazjum odbędzie się 
w dniu 27 kwietnia 2006 roku w godzinach 
1400–1800.

ze środków Rady Dzielnicy XII wybudowano 
w ubiegłym roku boisko do piłki nożnej, na 
które szkoła, a także mieszkańcy osiedla czekali 
od wielu lat. 

Środki otrzymane w konkursie dla Rad 
Dzielnic na 2006 rok, w znacznym stopniu przy-
spieszą powstanie nowoczesnego kompleksu 
boisk w Nowym Bieżanowie, z którego pożytek 
z pewnością będziemy mieli my wszyscy.

Michał Majerczak

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15
Gimnazjum nr 33

ul. Rydygiera 20, 30-695 Kraków,
tel. 012-657-75-62, 012-657-05-88

http://zso15.risp.pl

Zaproszenie na Dzień otwarty w Gimnazjum nr 33
W programie: spotkanie z Dyrekcją, przed-

stawienie poetyckie, pokaz umiejętności 
sportowych i tanecznych uczniów naszego 
Gimnazjum, prezentacja pracy Samorządu 
Uczniowskiego, wystawa zdjęć z wycieczek, 
pokaz filmów z imprez szkolnych, otwarte 
warsztaty plastyczne, zajęcia otwarte w pra-
cowni informatycznej, chemicznej i fizycznej, 
zajęcia językowe, zwiedzanie Gimnazjum.

Szczegółowy program imprezy znajduje się 
na stronie internetowej szkoły.

Grupy zorganizowane (klasa wraz z wy-
chowawcą) prosimy o wcześniejsze potwier-
dzenie przybycia pod numerem telefonicznym 
012-657-75-62 bądź 012-657-05-88.

Serdecznie zapraszamy!

ghatu gdzie od setek lat, w dzień i w nocy do-
konuje się kremacji nieboszczyków. To miejsce 
i pora odpowiednia na refleksje, na postawienie 
sobie pytania:  Jakie naprawdę są dziś Indie? 

Ludzie: W Indiach są jeszcze wioski samo-
wystarczalne, jedna wielka komuna. Zapewne 
mieszkają tam ludzie b. gościnni, życzliwi, ale 
my najczęściej spotykaliśmy: taksówkarzy, 
ryksiarzy, hotelarzy, lekarzy, sprzedawców, 
żebraków… Od czasu mojego pierwszego 
pobytu w Indiach dużo się zmieniło. Kompleks 
białego człowieka przerodził się w niechęć 
i arogancję. Spędzenie tu choćby kilku dni nie 
jest łatwe! Od samego rana przybysz z Europy 
jest zasypywany różnymi ofertami; w hotelu 
propozycjami przyniesienia śniadania, wyprania 
odzieży, załatwienia wycieczki.  Na ulicy bez 
przerwy zaczepiają nas ryksiarze z propozycją 
podwiezienia do jakiegoś zabytku. Właści-
ciele sklepów lub naganiacze oferują zakup 
atrakcyjnych pamiątek. Do swych jadłodajni 
zapraszają kucharze, a drobni sprzedawcy do 
swych kramików. Zaczepiają nachalni żebracy 
w różnym wieku, uważać trzeba na złodziei 
i różnych kombinatorów. Przybysz z Europy 
odnosi wrażenie, że dla Hindusa oszukanie bia-
łego jest cnotą! Kupujesz owoce, nie otrzymasz 
reszty, wymieniasz dolary w kantorze policzą 
ci inny kurs niż na tablicy, ryksiarz za usługę 
żąda więcej pieniędzy niż wcześniej ustalono, 
kasjer sprzeda Ci lepszy bilet gdy dasz mu do 
zrozumienia, że masz gest…

Transport: Podstawowym środkiem 
transportu dla przybysza z Europy jest pociąg- 
wygodne, obszerne i dość czyste ekspresy. 
W przedziale jest 8 miejsc leżących. Jest jeden 
problem; zdobyć większą ilość na niezbyt 

odległy termin nie jest łatwo. Chyba, że poza 
aplikacją (nr i nazwa pociągu, data i godzinę 
odjazdu, stacja początkowa i końcowa, imię, 
nazwisko, adres, nr paszportu) będzie odpo-
wiedni” załącznik”!    

Pospolite są też niedrogie i dość wygodne 
autobusy. Jeżdżą dość często i łatwo nabyć bi-
lety! Niestety Indie są ogromnym krajem i nie 
wszędzie można nimi się dostać! 

W większości dużych miast indyjskich 
jest komunikacja autobusowa, rzadziej tram-
wajowa, jeszcze rzadziej metro. Wszędzie 
najłatwiej o ryksze, kulisów, rowero-ryksze 
i motororyksze! 

 Indie szokują
– bo jest dużo ludzi, małp i świętych krów! 
– bo nikt tu się nie spieszy, czas płynie 

jakby wolniej!
– bo zachodzące tu zmiany w różnych 

dziedzinach są tak szybkie, że uzasadniają 
opinie futurologów: „XXI wiek to wiek Azji, 
Chin i Indii”!   

– czy jest bardzo brudno? Może warto 
zobaczyć niektóre dzielnice, Berlina, Rzymu, 
Paryża, Nowego Jorku! 

Dla turysty z Zachodu zupełnie niezrozu-
miała jest ogromna różnica cen do muzeów 
dla Hindusów i cudzoziemców, dość pospolita 
postawa recepcjonistów w hotelach: wolą by 
były puste niż choćby symbolicznie obniżyć 
cenę. Do odwiedzania Indii zniechęcają też 
tłumy przechodniów i spacerujące po ulicach 
święte krowy utrudniające ruch po kiepskich 
drogach!

I na koniec problem: Indie, a Polska? 
Legenda głosi, że nawracając pogan za-

wędrował aż do Indii św. Jacek Dominikanin. 

Szlaki dla polskich misjonarzy przecierali św. 
Tomasz Apostoł, który został zamordowany 
w 68 r. w Mylapore i św. Franciszek Ksa-
wery! W XVI i XVII w pracowali w Indiach 
jezuici Gabriel Łętowski, i Andrzej Męciński. 
Później Michał Boym i karmelici Mikołaj 
Kazimierski, Władysław Miliński, Jan Ciołek, 
Michał Wieczorkowski, Władysław Doro-
szewicz, a w XX w. Ks. Adam Wiśniewski 
w Jeevodaya k. Raipuru, Marian Żelazek 
w Puri, Barbara Birczyńska i Helena Pyz 
– założyciele leprozorium, siostra Walentyna 
w Lonawli – założycielka szkoły salezjańskiej, 
inż. Maurycy Friedman – doradca Mahatmy 
Gandhiego, Wanda Dynowska prowadząca 
polską bibliotekę w Madrasie. Najwięcej 
Polaków przybyło do Indii w okresie II wojny 
światowej. Na cmentarzu wojennym w Delhi 
jest nawet jeden grób polskiego żołnierza! 
Gdy władze USA i Wlk. Brytanii odmówiły 
przyjęcia polskich sierot, uchodźców z „nie-
ludzkiej ziemi” z pomocą pospieszyły Indie! 
W obozie pod Kalkutą w miejscowości Bandra 
dziećmi opiekowała się Hanka Ordonówna, a w 
największym obozie w Kolhapurze- Valiwade 
znalazło czasowe schronienie ok. 5 tys. osób. 2 
marca 1948r nastąpiło rozwiązanie tego obozu, 
50 lat później uczestniczyłem w odsłonięciu 
pomnika, a dwa lata temu zmarła w Haydera-
badzie w wieku 103 lat Kira Banasińska, która 
przyczyniła się do sprowadzenia nad Ganges 
Polskich sierot!   

Władysław Grodecki
www.grodecki.pl

grodecki@grodecki.pl
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Już po raz kolejny na terenie Dzielnicy XII 
Bieżanów-Prokocim odbył się konkurs „Z pra-
wem na ty”. Organizatorem, jak w poprzednich 
latach, był Dzielnicowy Zespół Koordynacyjny 
Rady Dzielnicy XII, od lat promujący bezpie-
czeństwo wśród dzieci i młodzieży.

Ideę spotkań z młodzieżą wyjaśniał zebra-
nym przewodniczący Dzielnicowego Zespołu 
Koordynacyjnego przy Dzielnicy XII, Marek 
Lelo - Celem programu jest edukacja uczniów 
szkół podstawowych, gimnazjów i liceów                      
w zakresie podstawowej znajomości prawa. 
W ramach programu organizowane są również 
zajęcia sportowe. Dzięki kończącemu program 
konkursowi młodzież może zweryfikować zdoby-
tą wiedzę i wykazać się swoimi umiejętnościami. 
To jest już druga edycja konkursu dla liceali-
stów. Był on również dwukrotnie organizowany 
dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, 
a także raz dla przedszkoli.

Tym razem konkurs skierowany był do 
licealistów, którzy w drodze eliminacji szkol-
nych wyłonili swoich reprezentantów. Finał 
miał miejsce 25 marca w ZSO 12 i cieszył się 
ogromnym zainteresowaniem. Wśród przy-
byłych nie zabrakło przedstawicieli Policji, 
Straży Miejskiej i Straży Pożarnej, będących 
jednocześnie współorganizatorami konkursu, 
jak również gości reprezentujących Wydział 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
UMK, Wydział Edukacji UMK, Kuratorium 
Oświaty, a także przedstawicieli placówek 
oświatowych i Radnych Dzielnicy XII.

Całość rozpoczęła się ekscytującym przed-
stawieniem, zaprezentowanym przez uczniów 
XXV Liceum Ogólnokształcącego. Inscenizacja 
wprowadzająca widzów w tematykę prawa była 
przerywana gromkimi brawami, które z pewnością 
należały się też reżyser p. Katarzynie Kiełbasie.

Głównym punktem imprezy był finał kon-
kursu, w którym spotkało się 12 licealistów 
– po 6 z LO XV i XXV. Test złożony z 30 
pytań przygotowany specjalnie na tę okazję 
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nie wystarczył, by wyłonić pierwszą trójkę. 
O ostatecznych wynikach zadecydowała więc 
dogrywka. Bezkonkurencyjne okazały się 
dziewczyny, które ku zaskoczeniu wszystkich 
zajęły trzy pierwsze miejsca. Ze zwycięstwa 
cieszyć się mogła Weronika Krzyżanowska, 
uczennica XV Liceum Ogólnokształcącego, 
II miejsce przypadło Aleksandrze Żurawskiej 
również z XV LO, natomiast III miejsce zajęła 
reprezentantka XXV LO – Małgorzata Kapała. 
Trzeba jednak zaznaczyć, że poziom finałowej 
rozgrywki stał na bardzo wysokim poziomie, 
dlatego na słowa uznania zasługują nie tylko 
zwycięzcy, ale także pozostali finaliści.

Niewątpliwą atrakcją uroczystości okazały 
się, rozegrane w trakcie trwania testu, mecze 
siatkówki. W pierwszym z nich naprzeciw 

siebie stanęły reprezen-
tacje obydwu liceów tj. 
LO XV i XXV. W tym 
starciu lepszą drużyną 
byli zawodnicy ‘pięt-
nastki’, którzy mimo 
słabszego dopingu, 
zdołali pokonać za-
przyjaźnione liceum.

Bezapelacyjnym 
hitem okazał się na-
tomiast drugi mecz. 
Po przeciwnej stronie 
siatki stanęła drużyna 
białych, w skład któ-
rej weszli księża wraz 
z WF-istami, oraz dru-
żyna niebieskich zło-
żona z reprezentantów 
Policji, Straży Pożarnej 
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i Straży Miejskiej. Pierwszy set zapowiadał ła-
twe zwycięstwo służb porządkowych - niebiescy 
bez trudu zdobywali punkty i gładko go wygrali. 
W drugim secie nastąpiło przełamanie – niesio-
na dopingiem drużyna białych doprowadziła do 
wyrównania, by w końcówce przechylić szalę 
zwycięstwa na swoją korzyść. Set zakończył się 
wynikiem 29:27! Było 1:1. Trzeci i ostatni set 
był już formalnością. Biali podbudowani zwy-
cięstwem w poprzedniej odsłonie złapali wiatr 
w żagle, podczas gdy mundurowi jakby się pod-
łamali. Mimo, iż mecz zakończył się wygraną 
połączonej drużyny księży i WF-istów, obydwu 
drużynom należą się wyrazy uznania. Wspólnie 
stworzyli wspaniałe widowisko, dzięki któremu 
oczekiwanie na ogłoszenie wyników konkursu 
było prawdziwą przyjemnością.

Mecze siatkówki, czy wspomniana wcze-
śniej inscenizacja młodzieży inaugurująca finał, 
to nie jedyne elementy oprawy imprezy. Całość 
uświetniła obecność chóru szkolnego prowa-
dzonego przez p. Barbarę Leśniak. Autorskie 
piosenki w wykonaniu młodzieży licealnej 
zapierały dech w piersiach, a ręce same składały 
się do oklasków.

Prawdziwymi bohaterami tegorocznej 
edycji konkursu są bez wątpienia wszyscy li-
cealiści. To właśnie oni aktywnie uczestniczyli 
w licznych spotkaniach z przedstawicielami 
Straży Miejskiej, Policji a także Straży Pożarnej, 
na których pogłębiali wiedzę dotyczącą praw 
i obowiązków jakie posiadają,  a także samej 
pracy służb porządkowych. Dla tych wszystkich 
osób główne hasło konkursu – „Z prawem na ty” 
z pewnością nabrało większego znaczenia.
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