
Kwiecień 2010, rok XV, nr 1
Magazyn 

Rady i Zarządu
Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim

Miasta Krakowa

BIEŻANÓW NOWY BIEŻANÓW PROKOCIM NOWY PROKOCIM NA KOZŁÓWCE RŻĄKA
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W dniu 19 lutego br. obchodziliśmy 25
rocznice rozpoczęcia w naszej parafii pro-
testu głodowego. Protest głodowy
 rozpoczął się 19 lutego 1985 roku, dokład-
nie 5 miesięcy po męczeńskiej śmierci ks.
Jerzego Popiełuszki. Była to inicjatywa KPN
( Inicjatywa Obywatelska w Obronie Praw
Człowieka Przeciw Przemocy). W rocznico-
wej Mszy św, oprócz mieszkańców
Bieżanowa, wzięli także udział nieliczni
uczestnicy tamtych wydarzeń. Tak jak w ho-
milii wspomniał ks. Proboszcz Bogdan Mar-
kiewicz, bezpośrednią przyczyną podjęcia protestu głodowego była męczeńska śmierć ks. Jerzego
Popiełuszki, która stała się granicą moralną, nie pozwalającą pozostawać  bezczynnym wobec prze-
mocy stosowanej władzę PRL. Warto w tym miejscu przypomnieć piękną, odmawianą codziennie
podczas protestu modlitwę: 

Modlitwa Głodujących w Kościele Narodzenia NMP w Krakowie Bieżanowie - Starym 

Matko Boża naszych sumień modlimy się do Ciebie naszym zbiorowym głodem.
Matko naszej współczesności naszych świtów w pociągach i tramwajach.
Matko naszej sponiewieranej Ojczyzny módl się za nami żyjącymi, módl się za naszych zmarłych.
Matko Boża Bieżanowska przyjm czystą modlitwę naszego protestu, naszą bezbronną rację, nasz sen o
wolności, nasz głód nadziei.
Przyjm Matko upokorzenie polskiego społeczeństwa, złą organizacją życia, arogancją urzędników, sa-
mowolą milicjantów, kłamstwami dziennikarzy.
Przyjm jako zbiorową i milczącą modlitwę narodu zjednoczonego w języku.
Matko Boża naszej przyszłości, modlimy się do Ciebie poprzez śmierć Pyjasa, śmierć Przemyka i męczeń-
stwo Księdza Popiełuszki.
Modlimy się do Ciebie o święte prawo do wolnego słowa, o prawo nazywania prawdy po imieniu, o rząd
sprawiedliwy i suwerenny, o prawo do wolnych związków zawodowych, o prawo do protestu, o pracę bez
przymusu.
Módl się za nami pragnącymi, Matko Boża polskiego narodu, Matko Boża społecznej nadziei, w naszej
 Ojczyźnie stała się krzywda Kościołowi  Chrystusowemu.
Modlimy się poprzez krew zamordowanych górników, poprzez ofiary stanu wojennego, poprzez uwię-
zienie niewinnych naszych braci, przez  bezsenność rodzin, przez rewizje, wezwania i przesłuchania.
Matko Boża Bieżanowska, Matko Boża Katyńska, Matko Boża Jasnogórska.
Oto my, współcześni Polacy modlimy się do Ciebie naszym życiem poniewieranym po urzędach, spot-
warzanym w prasie i telewizji, usidlonym w bezdusznych przepisach.
Modlimy się do Ciebie, Królowo Polaków, zanieś do Boga nasz udręczony świat, zanieś do Boga nasze
czyste intencje.
Matko Boża Jasnogórska mieszkająca w naszych myślach, mieszkająca w społeczeństwie polskim, jes-
teśmy z Tobą zjednoczeni w modlitwie, jesteśmy z Tobą. Będziemy z Tobą w Polsce udręczonej, będziemy
w Polsce wolnej, w wolności ostatecznej ludzi, rzeczy i pojęć.  Amen 

Jak dziś ocenić tamte wydarzenia? Jaki był wymiar ofiarnej, męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Po-
piełuszki, jaki był wkład głodujących w przemiany demokratyczne Ojczyzny, osobisty wkład
bieżanowskiego proboszcza ks. Kanonika Adolfa Chojnackiego opiekuna duchowego głodujących
? Jaka jest cegiełka naszego bieżanowskiego społeczeństwa w odzyskanie suwerenności Polski?
Myślę że mamy powód do dumy, a na te pytania warto odpowiedzieć, przynajmniej podjąć ten
temat! Poświęcenie z tamtych lat nie było daremne. Postawa uczestników protestu, aktywnych
uczestników oporu, wspomagających mieszkańców była piękna. Warto o tym rozmawiać, wczytywać
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Sześciolatku, nie  trać roku!
Za dwa lata wszystkie sześciolatki obowiązkowo rozpoczną naukę w pierwszych klasach szkół pod-

stawowych. Do tego czasu rodzice sami mogą wybierać czy wolą posłać swoją pociechę do zerówki czy
do pierwszej klasy. Urząd Miasta Krakowa zachęca ich do tego aby wybrali tą drugą opcję. Temu ma
służyć kampania pod hasłem „Sześciolatku, nie trać roku”.

Łącznie w Krakowie w samorządowych szkołach podstawowych planuje się otworzyć ok. 275 od-
działów klas I, w tym oddziały tylko dla sześciolatków, oddziały mieszane sześcio- i siedmiolatków i od-
działy siedmiolatków. 56 szkół podstawowych zdeklarowało chęć utworzenia (łącznie 58 oddziałów –
dwie szkoły po 2 oddziały) klas pierwszych dla dzieci sześcioletnich. Będzie w nich mogło podjąć naukę
ok. 1200 dzieci. Oddział klasy pierwszej będą mogły liczyć ok. 20-25 uczniów.

Warto przypomnieć, że już w 2009 roku, w celu lepszego przygotowania szkół do przyjęcia sześ-
ciolatków, Miasto Kraków złożyło wnioski w ramach programu Radosna Szkoła. Program zakłada wspar-
cie  finansowe dla organów prowadzących szkoły na zakup – lub zwrot kosztów zakupu – pomocy dy-
daktycznych do miejsc zabaw w szkole i na urządzenie szkolnego placu zabaw. W 2009 roku wsparcie
na pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw otrzymało 16 szkół na kwotę 180 031 zł. Na 2010 rok złożono
wnioski na: pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw (57 szkół na kwotę 575 691 zł), szkolne place zabaw
(24 szkoły na kwotę 1398 296,54 zł, po stronie Miasta zabezpieczono tyle samo środków na wkład
własny), na zwrot środków na utworzenie szkolnego placu zabaw (1 szkoła na kwotę 23 204 zł). Zatem
w 2010 r. do krakowskich szkół podstawowych może trafić 3 395 488 zł.

Rodzice, którzy nie są pewni jaką decyzję powinni podjąć i czy ich dziecko jest przygotowane do
rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej mogą skorzystać z porad udzielanych przez
pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz poradni specjalistycznych m.in. Samo-
rządowego Ośrodka Psychologiczno-Pedagogicznego i Ośrodka Wczesnej Pomocy Psychologicznego.

Każdy rodzic może się zgłosić z prośbą o pomoc do nauczyciela wychowania przedszkolnego, pod
opieką którego dziecko przebywa w przedszkolu. W placówce do której uczęszcza dziecko dowie się
także, która poradnia psychologiczno-pedagogiczna, odpowiada za rejon, w którym znajduje się dane
przedszkole.

Dla rodziców, którzy chcą poznać opinie nauczycieli oraz dzieci, które w 2009 roku rozpoczęły
naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej, przygotowano krótkie filmy, które będzie można obej-
rzeć m.in. na stronie Filmowego Życia Miasta - www.krakow.pl/mktv oraz na stronie Magicznego Kra-
kowa – www.krakow.pl. Informacje o akcji będzie można znaleźć na stronie internetowej www.porta-
ledukacyjny.krakow.pl. Dodatkowe informacje o programie Radosna Szkoła są dostępne na stronie
internetowej www.6latki.men.gov.pl. Opinie rodziców i nauczycieli będzie można także poznać czy-
tając najbliższe wydania Dwutygodnika Miejskiego KRAKÓW.PL.

Patronat medialny nad akcją „Sześciolatku, nie trać roku” objęły TVP Kraków, Radio Kraków oraz
portal Magiczny Kraków (www.krakow.pl) i Dwutygodnik Miejski KRAKÓW.PL.

Katarzyna Fiedorowicz-Razmus
Biuro Prasowe Kancelaria Prezydenta Miasta Krakowa

tel. 012-616-13-90
e-mail: katarzyna.fiedorowicz@um.krakow.pl

Wielki Rodzinny Bal Karnawałowy już za nami!!!

Karnawał to czas zabaw i przebierańców. 6 lutego w naszym przedszkolu odbył się corocznie
 organizowany Wielki Rodzinny Bal Karnawałowy. Uczestnikami balu były nie tylko nasze przedszkolaki
i ich rodzice, ale również rodzice i dzieci z Dzielnicy XII. Jak przystało na bal wszyscy przybyli gości prze-
brani byli w przeróżne stroje. Na uczestników zabawy czekało wiele atrakcji: loteria fantowa, kawia-
renka, konkursy i zabawy nagradzane fascynującymi upominkami. Oprawę muzyczną zapewnił pro-
fesjonalny zespół - Teatr iluzji „Mefisto”, który uatrakcyjnił bal wyśmienitym pokazem iluzji i czarów. Nie
obyło się oczywiście bez gromkich braw. Spośród uczestników balu wybrano króla i królową. Wspaniałą
zabawę zakończyło pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników i organizatorów balu. W przyszłym
roku ponownie zapraszamy do wspólnej zabawy.

Jolanta Brózda
Samorządowe Przedszkole nr 49, im. Wróbelka Elemelka

ul. Bieżanowska 40, Kraków

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15
im. Ignacego Jana Paderewskiego w Krakowie

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

Ogłasza nabór kandydatów do klas pierwszych 
Szkoły Podstawowej nr 157 oraz Gimnazjum nr 33

na rok szkolny 2010/2011

Rekrutacja trwa od 1 marca 2010 roku do 24 kwietnia 2010 roku.
Informator dla kandydatów jest dostępny na stronie http://zso15.krakow.pl

Wszelkich dodatkowych informacji na temat rekrutacji udziela Sekretariat Szkoły.
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ZEBRALI 954 KILOGRAMY ŻYWNOŚCI
Dyliniarnia od dawna nosiła się z zamiarem spisania umowy

o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem a Szkołą Podstawową nr 117
w Krakowie. Dziś stało się to możliwe za sprawą Dyrektora tej Szkoły
Grzegorza Walaska – mówi Prezes KRD Dyliniarnia Maria Pułczyńska.

W tym roku szkolnym doszła nam dziewiętnasta godzina pracy zapro-
ponowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Nie ma mowy o tym,
aby dla uczniów była to godzina obowiązkowa. Dla nauczycieli owszem.
Wpadłam na genialny pomysł, aby podczas tej dodatkowej godziny poru-
szyć z naszymi uczniami modny dość na Zachodzie problem wolontariatu
i pomocy osobom potrzebującym. Wolontariat w Polsce ciągle raczkuje,
a widzę, że uczniowie są chętni. W przyszłym roku MEN proponuje dodać
kolejną, dwudziestą już godzinę do etatu i wiem już co będę robiła
z uczniami podczas tej kolejnej godziny. Uczniowie również jak ja, są zafas-
cynowani tematem wolontariatu i pomocy innym, słabszym dzieciom z oko-
licznych osiedli. Wdrażamy uczniów w pomoc innym, kształtując tym
samym ich świadomość społeczną i wrażliwość na wyrównywanie szans
osób poszkodowanych przez los. Zajęcia prowadzimy nie tylko na terenie

Szkoły. Czasami spotkania mają charakter warsztatowy. Uczniowie mają
okazję zetknąć się z autentyczną pracą na rzecz innych, mają możliwość
doświadczenia poczucia własnej wartości. Odwiedzamy też podczas zajęć
Dyliniarnię. Uczniowie zaznajamiają się z działalnością charytatywną na
polu profesjonalnej pomocy społecznej w zakresie programu PEAD, edu-
kacji rodzin i ogółu działalności statutowej Stowarzyszenia. Myślę, że jest to
działanie u podstaw i daje ogromną szansę na stworzenie profesjonalnej
kadry wolontariatu w przyszłości.

„Co najbardziej podobało mi się w akcji Świątecznej Zbiórki Żywności?”,
„Czy akcja Zbiórki Żywności zachęciła mnie do dalszej pracy w wolontaria-
cie?” oraz „W jaki sposób chciałbym w Dyliniarni pomagać innym”. Na te py-
tania odpowiadali w Dziale Marketingu Korczakowskiej Republiki Dziecię-
cej Dyliniarnia specjalni goście zaproszeni na spotkanie podsumowujące
akcję – uczniowie Szkoły Podstawowej nr 117 w Krakowie. Dziś jako wo-
lontariusze Banku Żywności.

Podobało mi się na Świątecznej Zbiórce żywności, bo dzięki temu że tam byłam, mogłam być ak-
tywna w świecie ludzi dorosłych.

Iwonka

Podobało mi się występować w roli wolontariusza. To zresztą nie była moja pierwsza akcja
Świątecznej Zbiórki Żywności. Dobrze znam charakterystykę tej pracy, wiem już jak ludzie reagują
i czego można się spodziewać. Bardzo bym chciał więcej pomagać szczególnie dzieciom i innym
rodzinom, które po prostu nie mają w życiu szczęścia.

Dawid

Mnie najbardziej podobało się w Zbiórce Żywności, że mogłem pomóc osobom najbardziej po-
trzebującym. Poznałem nowych ludzi i usłyszałem ich potrzeby. Zbiórka Żywności zachęciła mnie
do dalszej pracy w wolontariacie, ponieważ cieszy mnie, że mogę udzielać się i pomagać innym.
Chciałbym zbierać pieniądze dla osób potrzebujących, mógłbym też dzielić żywność lub organi-
zować spotkania z ludźmi potrzebującymi.

Kamil

Podobało mi się, że mogłem poznać nowych ludzi, choć czasami ludzie robiący zakupy w marke-
cie reagowali naprawdę bardzo brzydko. Było mi przykro z tego powodu, ale nie zniechęciłem
się. Cieszę się, że mogłem pomóc innym nawet wtedy, kiedy nie zetknąłem się bezpośrednio z ubo-
gimi i nie widziałem ich. Mam nadzieję, że moja praca przyniosła im jakąś radość i pocieszenie,
że ktoś o nich myśli.

Marcin

Podobało mi się, że podczas akcji Zbiórki Żywności naprawdę pomagałem ludziom w trudnej sy-
tuacji. Było to nowe doświadczenie. Wreszcie nie tylko teoria w szkolnej ławce, ale poczułem, że
coś dzieje się autentycznie naprawdę, a ja uczestniczę w tym wydarzeniu. Chciałbym coś robić
w Dyliniarni, ale muszę jeszcze pomyśleć co by to miało być.

Rafał

Zbiórka Żywności bardzo mi się podobała, ponieważ ludzie przyjmowali ode mnie ulotki i ogól-
nie widać było, że mają to nastawienie, że chcą pomagać. Uśmiechali się gdy przynosili nam żyw-
ność. Reagowali miło. Zachęciło mnie to do dalszej pracy. Chciałabym w Dyliniarni pakować paczki
dla potrzebujących i pomagać w rozdawnictwie ulotek.

Ola

Podobała mi się Zbiórka Żywności, bo myślałam wtedy o dzieciach, którym pomagam. Niektórzy
ludzie mnie zasmucali, bo od razu gnietli ulotki, które im dawałam do ręki, a przecież oni też
mogli wspomóc tę akcję. To była taka brzydka manifestacja z ich strony. Chciałabym dalej po-
magać dzieciom tak jak umiem najlepiej. Chciałabym też spotkać się z tymi dziećmi i porozma-
wiać z nimi, aby poznać ich konkretne problemy i dzięki temu móc pomagać na różne sposoby.

Karolina

Bardzo mi się podobała akcja Banku Żywności, a zwłaszcza wtedy czułam się dobrze, gdy wi-
działam, że ludzie chętnie dzielili się swoimi zakupami. To mnie bardzo zachęciło do dalszej pracy.
Zobaczyłam że to ma sens i że naprawdę warto organizować takie akcje. Chciałabym pomagać.
Nie wiem jeszcze co konkretnie chciałabym robić, ale na pewno chcę pomagać.

Dominika

Bardzo podobała mi się wesoła i życzliwa atmosfera podczas Zbiórki Żywności. Spodobało mi się
pomaganie innym. To naprawdę świetny pomysł. Chciałabym dalej tak pomagać.

Martynka

Cieszyło mnie, że ludzie pomagają biednym. Było fajnie. Dalej chciałabym uczestniczyć w takich
akcjach jak ta ostatnia. Dalej pomagać w kolejnych Zbiórkach Żywności i nie tylko, ale też w in-
nych akcjach tego typu.

Kamila

Było naprawdę fajnie. Zdecydowałam się uczestniczyć w Świątecznej Zbiórce Żywności jako wo-
lontariuszka, bo lubię pomagać biedniejszym. Zachęciło mnie to do dalszego działania i będąc
nawet w gimnazjum też chciałabym tak pomagać. Chciałabym też brać udział w zbiórkach i przy-
gotowywaniu paczek dla biednych.

Anitka

Ja chodziłem do Dyliniarni i pomagałem w Dyliniarni niemal od urodzenia. Brałem już udział
w wielu akcjach. Nie zastanawiałem się czy chcę pomagać, bo wszedłem w to całym swoim
życiem. Dyliniarnia to mój drugi dom. Często pomagałem też w Zbiórkach Żywności także pod-
czas akcji Danone’a i Fundacji Polsat „Podziel się Posiłkiem”. Kiedyś zastanawiałem się jak to bę-
dzie dalej. Uważam, że jest to potrzebne i potrzebni są wolontariusze. Chciałbym pomagać nie
tylko w ten sposób jak dotychczas, ale w przyszłości także jako organizator.

Jasiek

Podobał mi się udział w Zbiórce Żywności, bo mogłem spotkać innych ludzi i sprawiać, żeby oni
mogli pomagać innym. Zachęciło mnie to by być wolontariuszem w Dyliniarni. Chciałbym nadal
brać udział w takich zbiórkach i nie tylko od święta.

Sebastian

Dzieci obejrzały również ośmiominutowy film emitowany przez TVP
Kraków z cyklu „Uwolnić dobro” o działalności Korczakowskiej Republiki
Dziecięcej Dyliniarnia oraz skorzystały z przygotowanego dla nich słodkiego
poczęstunku. Dzieci zapowiedziały, że niebawem wrócą do Dyliniarni, aby
zwiedzić tym razem Biuro Obsługi Klienta, dowiedzieć się więcej o pracy
pracowników socjalnych i zobaczyć historyczne miejsce, gdzie 27 lat temu
powstało Stowarzyszenie.

Tadeusz Pułczyński
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W okresie zimowym na terenie Dzielnicy XII wydarzyło się kilka istot-
nych spraw, w które zaangażowali się Radni Dzielnicy. Największe wzbu-
rzenie mieszkańców i Radnych spowodowała likwidacja linii autobusowej
502 (skrócenie trasy do Cracovii) i zastąpienie jej linią 304 z Wieliczki.
Zebrano tysiące podpisów pod petycją na rzecz przywrócenia dawnej ko-
munikacji w Dzielnicy, w efekcie czego Zarząd Infrastruktury Komunalnej
i Transportu w Krakowie zaproponował rozwiązanie połowiczne – zorgani-
zowanie w dni powszednie nowej linii 522, obsługującej dawną trasę 502.
Rada Dzielnicy również wyraziła w uchwale kategoryczny sprzeciw wobec
wprowadzonych przez ZIKiT zmian w komunikacji miejskiej i zobowiązała
się dalej monitorować tą sprawę. Do kwietnia obyło się kilka spotkań w sie-
dzibie Rady z przedstawicielami ZIKiT-u, na których analizowano możliwości
zastosowania najbardziej satysfakcjonujących rozwiązań komunikacyjnych
w Dzielnicy. Rada złożyła też wniosek do Zarządu Infrastruktury Komunal-
nej i Transportu w Krakowie o przywrócenie ograniczenia tonażu dla ulicy
Kurczaba w Krakowie.

Radni wyrazili również swój sprzeciw wobec polityki planowania prze-
strzennego na terenie Dzielnicy. Chodzi tu zwłaszcza o zabudowę miesz-
kaniową, która pozostaje często w sprzeczności z obowiązującymi przepi-
sami prawa, lub je pomija. Radni zaopiniowali negatywnie ustalenie WZ dla
inwestycji pn. Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych
z garażami podziemnymi, urządzeniami budowlanymi, infrastrukturą tech-
niczną i wjazdami przy ul. Mała Góra w Krakowie oraz ustalenie WZ dla in-
westycji pn. Budowa budynku mieszkalnego w zabudowie wielorodzinnej
z garażem podziemnym i zagospodarowaniem terenu wraz z infrastrukturą
techniczną przy ul. Aleksandry w Krakowie. Należy w tym miejscu przypo-
mnieć Uchwałę nr XIV/201/2007 Rady Dzielnicy XII z dnia 25 września 2007,
która eliminuje wydawanie jakichkolwiek pozytywnych opinii w sprawie
WZ i ZT dla inwestycji mieszkaniowych, handlowych i biurowych do czasu
uporządkowania odprowadzenia wód opadowych w Dzielnicy.

W związku z pojawieniem się długo oczekiwanych inwestycji pożytku
publicznego, Radni wydali pozytywne opinie na temat ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa
basenu krytego z zapleczem i funkcjami towarzyszącymi wraz z zago -
spodarowaniem terenu oraz: przebudową istniejącego parkingu, budową
wjazdu na teren z ul. J. Kurczaba i z drogi osiedlowej oraz niezbędną infra-
strukturą techniczną. Jest to strategiczna inwestycja w Dzielnicy XII
Bieżanów – Prokocim, zgodna z oczekiwaniami mieszkańców. Pozytywną
opinię uzyskał również projekt lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.
Budowa budynku zaplecza socjalnego zespołu boisk sportowych w ra-
mach kompleksu „Moje boisko – ORLIK 2012”, zjazdu publicznego z ul. Na
Wrzosach, placu wejściowego, masztów oświetleniowych boisk oraz
przyłączy kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej ze szczelnym pod-
ziemnym zbiornikiem retencyjnym na wody deszczowe, wody oraz rozbu-
dowa wewnętrznej elektrycznej instalacji przy al. Dygasińskiego. 

Rada Dzielnicy XII przystąpiła do Konkursu dla Rad Dzielnic w 2010
roku z zadaniem pn. „Przebudowa placu zabaw przy ulicy Aleksandry w Kra-
kowie”, deklarując swój udział w dofinansowaniu projektu w kwocie
10 000 zł. w roku bieżącym. Przy uzyskaniu grantu w ramach Konkursu rea-
lizacja zadania zostanie zakończona w 2010 r. Przebudowa ogródka jorda-
nowskiego przy ul. Aleksandry w Krakowie przyczyni się do podniesienia
atrakcyjności terenu. Na osiedlu Nowy Bieżanów, na którym znajduje się

plac zabaw, brakuje miejsc do zabawy dla dzieci i młodzieży. Przystępując
do konkursu z w/w zadaniem, Rada zrezygnowała tym samym z realizacji
zadania priorytetowego na rok 2010 pn. „Budowa boiska przy Gimnazjum
nr 29 w Krakowie przy ulicy Aleksandry 17”. Kwota 40 000 zł, zabezpieczona
na to zadnie okazała się zbyt mała by ubiegać się realizację tego zadania. 

W ramach zadań priorytetowych Dzielnicy, Rada rozdysponowała
środki finansowe na organizację konkursów między gimnazjalnych
(3 800 zł), między szkolnych (5 100 zł) oraz między przedszkolnych (3 100 zł)
w następujących placówkach: 
1. Gimnazjum nr 29 w Krakowie, ul. Aleksandry 17 
2. Gimnazjum nr 30 w Krakowie, ul. Telimeny 9 
3. Gimnazjum nr 32 w Krakowie, ul. Żabia 20 
4. Gimnazjum nr 33 w Krakowie, ul. Rydygiera 20 

5. Szkoła Podstawowa nr 24 w Krakowie, ul. Aleksandry 17 
6. Szkoła Podstawowa nr 41 w Krakowie, ul. Jerzmanowskiego 6 
7. Szkoła Podstawowa nr 61 w Krakowie, ul. Popławskiego 17 
8. Szkoła Podstawowa nr 123 w Krakowie, ul. Okólna 16 
9. Szkoła Podstawowa nr 124 w Krakowie, ul. Weigla 2 
10. Szkoła Podstawowa nr 117 w Krakowie, ul. Kurczaba 15 

11. Przedszkole Samorządowe nr 35 w Krakowie, ul. Lilii Wenedy 
12. Przedszkole Samorządowe nr 49 w Krakowie, ul. Bieżanowska 40 
13. Przedszkole Samorządowe nr 87 w Krakowie, ul. Spółdzielców 7 
14. Przedszkole Samorządowe nr 150 w Krakowie, ul. Teligi 28 
15. Przedszkole Samorządowe nr 154 w Krakowie, ul. Kurczaba 19 
16. Przedszkole Samorządowe nr 176 w Krakowie, ul. Aleksandry 15 
17. Przedszkole Samorządowe nr 180 w Krakowie, ul. Telimeny 7 

Dofinansowanie konkursów otrzymały te jednostki, które zwróciły się
do Rady z pisemnym wnioskiem o wsparcie. Każda placówka została wcześ-
niej poinformowana o tej możliwości. Komisja Kultury i Edukacji, która do-
konywała podziału środków, kierowała się przy wyborze zarówno otrzyma-
nym wnioskiem, jak i charakterem oraz rangą imprezy. 

Radni rozdysponowali z puli środków na zadania priorytetowe na rok
2010 kwotę: 7 500 zł dla Domu Kultury „Podgórze na realizację imprezy kul-
turalnej pn. „Dni Bieżanowa” oraz kwotę 500 zł dla filii Młodzieżowego Domu
Kultury im. K. I. Gałczyńskiego ul. Na Wrzosach na organizację imprezy
związanej z obchodami odsłonięcia pomnika Erazma Jerzmanowskiego.
Wydano również pozytywną opinię dla nadania imienia „Krakowski Żaczek”
dla Samorządowego Przedszkola nr 36 w Krakowie przy ulicy Okólnej 18.

Rada Dzielnicy XII, po szczegółowej analizie wniosku z Zarządu Bu-
dynków Komunalnych i uwzględnieniu opinii mieszkańców osiedla Na
Kozłówce, zaopiniowała pozytywnie wniosek Zarządu Budynków Komu-
nalnych w Krakowie o rozwiązanie umów najmu z najemcami nie pro-
wadzącymi działalności medycznej w Przychodni Zdrowia przy ul. Na
Kozłówce 29 w Krakowie z zastrzeżeniem, że rozwiązanie tychże umów na-
stąpi z chwilą opuszczenia lokalu mieszkalnego przez rodzinę zamiesz-
kującą dotychczas.

Opracowanie
Patrycja Bień 

Z PRAC RADY DZIELNICY XII

się w tablice pamiątkowego naszego nowego kościoła, prowadzić do nich dzieci. Pochodząca z 1985 roku tablica katyńska była pierwszą w Krakowie!
Jakże wymowną jest inna, tablica poświęcona ks. Jerzemu Popiełuszce! Kto pamięta malowaną na deskach i dyktach nazwę ulicy z imieniem zamor-
dowanego księdza? Tamte próby zostały przez odrodzony samorząd Krakowa utrwalone. Czy przypuszczaliśmy że tak będzie? Pod tablicą poświęconą
heroicznemu proboszczowi ks. Adolfowi Chojnackiemu stoi do dziś oryginalny świecznik –  dar  nowohuckich hutników. Świecznik ma kształt mapy
Polski z gdańskimi krzyżami, z zaznaczonymi miejscami  heroicznej walki i ofiar narodu w latach PRL-u.

W trwającym przez 194 dni proteście głodowym wzięło udział 387 osób z 67 miejscowości. Zakończono go w 5 rocznicę podpisania porozumień
gdańskich 31 sierpnia 1985 roku. Gdy w dniu 6 czerwca na placu Piłsudskiego w Warszawie rozpoczną się uroczystości beatyfikacyjne ks. Jerzego, nie po-
winno nas, szczególnie Bieżanowian tam zabraknąć. Abp Kazimierz Nycz informując o szczegółach beatyfikacji powiedział: „Jest to błogosławiony mę-
czennik za wiarę i za Kościół, męczennik w obronie godności człowieka, który jest stróżem granicy między dobrem a złem, którą bardzo często świat, nie
tylko współczesny próbuje zamazywać”. Abp Nycz podkreślił, że docelowo relikwie ks. Popiełuszki  zostaną tam gdzie spoczywają obecnie tzn. przy koś-
ciele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu „bo ten omodlony grób nie może zostać pusty”. Jak dodał część relikwii zostanie wyjęta z grobu , ale tylko po to
aby podzielić się z innymi parafiami. Może i do Krakowa, na ulicę Ks. Jerzego Popiełuszki do Parafii Narodzenia NMP w Bieżanowie trafi taki cenny dar?

Stanisław Kumon

25 ROCZNICA PROTESTU GŁODOWEGO W BIEŻANOWIE (dokończenie ze str. 1)
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POLA NADZIEI – TRZYNASTA EDYCJA
14 marca – 24 maja 2010 r.

Między ziemią a niebem kwitną…
Honorowy patron Pól Nadziei Ks. Kardynał Franciszek Macharski

Patronat medialny obejmują: Telewizja Polska w Krakowie, Radio VOX, Dziennik Polski, Gość Niedzielny, Interia

Partner główny: BP Polska

Pomagają nam: Porozumienie Dzielnic Nowohuckich, Krakowska SKOK, MPK SA, Radio Taxi Barbakan, FHU Witek, Agencja AMS, Filmotechnika, ZHR,
 Drukarnia Leyko.

program kampanii
• 7 marca – niedziela, godz. 13.00 – Bazylika Mariacka - Msza Św. pod przewodnictwem JE Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego, 

w intencji tych, którzy odeszli w Hospicjum i ich rodzin. 

• 11 marca – czwartek, godz. 11.00 – konferencja prasowa w Piwnicy „Wiślna 12”

• 14 marca – niedziela – Wielka Kwesta przy krakowskich kościołach

• kwiecień – kwesta w szkołach i na uczelniach

• 18 kwietnia – sobota, godz. 19.00 – koncert Martyny Jakubowicz w Łaźni Nowej z cyklu Nowa Huta. Dlaczego Nie?! dedykowany 
dla Hospicjum przez Porozumienie Dzielnic Nowohuckich

• 10, 11 i 12 maja – Żonkilowy Tramwaj MPK

• 24 maja – poniedziałek  -finał akcji – rozstrzygnięcie konkursów szkolnych - spotkanie dla dzieci w sali estradowej NCK

• 25, 26 czerwca – piątek, sobota – spotkanie przedstawicieli hospicjów biorących udział w ogólnopolskiej akcji Pola Nadziei

Ponadto w czasie trwania akcji od 14 marca do 24 maja

• konkursy w szkołach,
• kwesty w krakowskich szkołach i uczelniach wyższych,
• kwesty pasywne w ponad 400 punktach usługowo-handlowych Krakowa i okolic,
• kwesty na terenie krakowskich hipermarketów,
• kwesty aktywne w trakcie imprez plenerowych własnych oraz organizowanych w czasie trwania akcji, a do udziału, w których Hospicjum

 zostanie zaproszone (np. festyny dzielnic, koncerty, spektakle, pikniki).

Nr konta bankowego:  36 1060 0076 0000 3200 0133 4486

kontakt:

Renata Połomska – koordynator akcji
Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza”
ul. Fatimska 17, 31-831 Kraków
Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000048149
tel. 641 46 66, kom. 506 173 857
www.polanadziei.pl
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Karnawałowy Bal Krakowskiej Akademii Samorządności
Podobnie jak w latach poprzednich 7. 02. br. w krakowskim magistra-

cie odbył się bal młodzieży. Impreza jest spotkaniem uczestników kursu
przygotowanego przez Krakowską Akademię Samorządności (KAS). 

KAS to zajęcia zorganizowane z myślą o ambitnej młodzieży krakow-
skiej . Spotkania z roku na rok przyciągają coraz większa liczbę uczestników.
W czasie kolejnych zajęć młodzież m. in. rozwija kreatywność, uczy się pla-
nowania i pracy w grupie. 

Bal z roku na rok jest coraz ciekawszy. Podczas tegorocznego gościem
specjalnym był Jan Mela, najmłodszy zdobywca obu biegunów i założyciel
fundacji „Poza Horyzonty” pomagającej realizować marzenia dzieci nie-
pełnosprawnych. Zebrani spodziewali się opowieści o dalekich wyprawach
i nieznanych krańcach ziemi, tymczasem gość ledwo poruszył ten temat.
Opowiedział o swoich przeżyciach i trudnościach i o tym, jak je przezwy-
ciężył, mając tylko jedną rękę i nogę. Uraczył słuchaczy kilkoma anegdot-
kami i bardzo ciekawymi historyjkami.

Po spotkaniu, w którym uczestniczyli również przedstawiciele szkól
z dzielnicy XII, zaczęła się zabawa przeplatana kursem tańców latynoame-
rykańskich, karaoke i różnymi konkursami. W trakcie balu zaproszeni mogli
częstować się smakołykami ze szwedzkiego stołu. Myślę, że wszyscy bawili
się wybornie i chętnie powtórzą to w przyszłym roku.

Konrad Chlebda, G. 30

W dniach 18-29. 01. 2010 r. w DK na Nowym Bieżanowie odbywała się
akcja „Zima w mieście 2010”. Oferta skierowana była do dzieci, które nigdzie
nie wyjeżdżały na ferie. Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 dzieci,
w wieku 5-15 lat dobrze się bawiły. Nad wszystkim czuwała pani Katarzyna
Adamowicz z DK.

Pierwszy dzień był dniem organizacyjnym. Uczestników podzielono
na cztery grupy. Panie Justyna Brotoń i Anna Jurkiewicz oraz panowie Mi-
chał Leśniak i Jarosław Morys pełnili funkcje wychowawców. Pomagali im
wolontariusze, którymi byli: Karolina Czechowicz, Magdalena Harasymiuk,
Agnieszka Kądziołka, Katarzyna Piwowarczyk i Maciej Witek (uczniowie Gim-
nazjum 33).  Podczas spotkania ze strażnikiem miejskim  dzieci dowiedziały
się wiele na temat bezpieczeństwa w czasie ferii. W trakcie codziennych
zajęć najmłodsi mieszkańcy Nowego Bieżanowa  rysowali, grali w ping-
ponga, w hokeja, w piłkę, w karty, w statki… Nikt się nie nudził! Już pierw-
szego dnia dzieci zawarły nowe znajomości.

Kolejne dni upłynęły na zabawach zarówno w pomieszczeniach DK jak
również na świeżym powietrzu. Były też wyjazdy, m.in. do Rdzawki, na basen
i do Muzeum Żup Solnych w Wieliczce, do NCK, gdzie dzieci uczestniczyły
w warsztatach etnograficznych „Chałupa u Szpinaka”. Z kolei w DK odbył się
turniej ping-ponga, w którym  każdy mógł brać udział. 1. miejsce w tych
rozgrywkach zajęła Agnieszka Kądziołka, 2. - Jarosław Morys, a 3. - Michał
Nowotnik. Wiele osób próbowało swych sił w karaoke. Natomiast w zorga-
nizowanym turnieju hokeja zwyciężyły „Moroki Tygrysów Szablozębnych”.

Ostatni dzień ferii okazał się najciekawszy. Do DK przyjechał Teatr Mo-
ralitet, którego przedstawienie pt. „Worek Szczęścia” bardzo zainteresowało
dzieci. Potem na sali baletowej zostały rozdane nagrody za udział w różnych
konkursy. Wszyscy oglądnęli przygotowany przez Katarzynę Adamowicz

film podsumowujący udział w zajęciach. Odbył się również bal karna-
wałowy. W trakcie zabawy szczególną uwagę zwrócili:  Maciek, który prze-
brał się za Michaela Jacksona i zaprezentował taniec swojego idola oraz  Ni-
kodem, który zatańczył robo taniec.

Dodatkowym atutem zajęć zorganizowanych w DK były różne sma-
kołyki: drożdżówki, pączki, zapiekanki, frytki itp. – To były udane ferie. Jeśli
będzie można, w lecie też będę wolontariuszką – mówi Agnieszka, wyrażając
również opinię innych. Damian już wie jak spędzi wakacje: Na pewno będę
chodził do Domu Kultury w lecie! – Najfajniej było w Rdzawce – mówi Natalia,
a Małgosia dodaje: – I na basenie. Bardzo lubię pływać, a basen w Wieliczce
jest super! Cieszę się, że tam pojechaliśmy. Nigdy nie zapomnę tych ferii!

Katarzyna Piwowarczyk, G. 33 

Nikt się nie nudził

Teksty do „Młodej Dwunastki” tworzą uczestnicy warsztatów dziennikarskich
odbywających się w DK SM Bieżanów Nowy pod kierunkiem red. Marii Fortuny-Sudor

Młodzieżowy Magazyn Kulturalny 
Fundacji Społeczno-Kulturalnej „Remedium” i Rady Dzielnicy XII

w Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Bieżanów”
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WYDARZENIA W PRZEDSZKOLU 49

27.02 2010r. w godz. 10.00 – 12.00 odbył się już po raz kolejny ,,Dzień
otwarty” w naszym przedszkolu. W ostatnią sobotę lutego przed rozpoczę-
ciem rekrutacji dzieci do przedszkoli na rok szk. 2010/2011 rodzice ze
swoimi pociechami mieli okazję do zwiedzenia naszego przedszkola, wspól-
nych zabaw w kącikach zainteresowań oraz rozwijania sprawności manual-
nej poprzez lepienie z masy solnej. Kandydaci na przedszkolaków pod
okiem rodziców i nauczycielek chętnie i z ciekawością sięgały po klocki, sa-
mochody, lalki gry oraz układanki. Bawiły się zgodnie i sprzątały zabawki.

O godz. 10.45 przyszli przedszkolacy podziwiali osiągnięcia dzieci z kółka
wokalno- tanecznego ,,Elemelkowe nutki”, które przedstawiły program ar-
tystyczny. Stało się już zwyczajem, że po wspaniałych zabawach, występach
zapraszamy przybyłych gości na ,,małe co nieco” czyli słodki poczęstunek.
Rodzicom życzymy, aby ich skarby dostały się do wybranego przedszkola.

Elżbieta Szpakowska

9 marca w OWT odbyła się pogadanka edukacyjna pt. „Bezpiecznie z prądem”, którą przeprowadziła
Pani z zakładu energetycznego ENION. Na zajęciach dzieci dowiedziały się skąd bierze się prąd w ich do-
mach, jak oszczędzać energię elektryczną i oczywiście jak się z nią obchodzić na co dzień. Pani opowiedziała
o tym, jak należy zachowywać się podczas korzystania z urządzeń elektrycznych i niebezpieczeństwach wy-
nikających ze złego zachowania. Spotkania odbyły się w dwóch grupach 4 i 5-latki, oraz 5 i 6 – latki. Dzieci
otrzymały kolorowanki, w których bohater o imieniu Enionek opowiada o bezpiecznym zachowaniu się
z prądem oraz grę edukacyjną do zabawy w przedszkolu. Na koniec dzieci obejrzały film „Niebezpieczne za-
bawy”, który pokazał jak zachowywać się w pobliżu linii i stacji energetycznych.

Anna Seń

Do tego dnia przygotowywaliśmy się już
dużo wcześniej. Dzieci poznały tradycję żegna-
nia zimy, wiedziały, że będziemy robić kukłę
marzanny. Dlatego zadbały o odpowiednie ma-
teriały, z domu przyniosły stare ubrania, kij i ga-
zety. Marzannę wykonały wspólnie dzieci
z grupy II i III. Pierwszy Dzień Wiosny świętowa-
liśmy dopiero w poniedziałek (22. marca), już od
samego rana bawiliśmy się i tańczyliśmy przy
wiosennej muzyce, dostaliśmy również list od
Pani Wiosny, która napisała, że została uwię-

ziona przez Strażników Zimy, a ci nie pozwalają jej wypuścić ptaków, obu-
dzić kwiatków, pszczół i motylków. Zaproponowała zadania do rozwiązania
dzięki, dzięki którym pomogliśmy uwolnić ją z rąk Strażników Zimy. Po
wszystkim wybraliśmy się na spacer, gdzie zostawiliśmy Marzannę w ogro-
dzie i pożegnaliśmy zimę 3 razy wołając głośno:

Marzanno, Marzanno
Ty zimowa panno

Ciebie pożegnamy
Wiosnę przywitamy!

Barbara Zagórowska 

Czytający dzieciom rodzice starają się, aby spotkania z literaturą były
atrakcyjne i ciekawe. Tak było tym razem. Mamusia Malwinki „aktorsko” za-
prezentowała pełną humoru bajkę, przygotowała zestaw szczegółowych
pytań, które pobudziły pamięć słuchaczy, oraz kolorowe „niespodzianki”.
Właśnie one sprawiły dzieciom prawdziwą frajdę i stały się inspiracją do

barwnych prac plastycznych. Starszaki pracowały z wielkim zapałem ku ra-
dości mamusi, która cały czas im towarzyszyła i podsuwała pomysły. Z prac
powstała książeczka. Zachęcam innych rodziców do ciekawych form obco-
wania z bajką i zapraszam na podobne twórcze spotkania.

Halina Kania 

W marcu dzieci z grupy IV wcieliły się w role aktorów recytując wiersze
i śpiewając piosenki o Kopciuszku. Tym razem wystąpiliśmy dla dzieci
uczęszczających do Integracyjnego Żłobka mieszczącego się na ul. Okólnej.
Choć bajkę zna każde dziecko, bo niejednokrotnie obejrzało ją lub słuchało
czy to w domu, czy w żłobku czytaną przez rodziców bądź opiekuna, to
z przyjemnością obejrzało w wykonaniu aktorów przedszkolaków. Przed-
stawienie było atrakcyjne i zabawne, przedszkolaki swoim zachowaniem
wspaniale ukazały charakter bajki i wprowadzili akcent humorystyczny.
Dzieci były zachwycone. Po przedstawieniu jeszcze jeden wspólny taniec
dzieci z królem, królową, wróżką, królewiczem, Kopciuszkiem, damami
dworu. Spektakl o pięknej nieznajomej, która na balu zgubiła swój panto-
felek zafascynował dzieci. Czekamy na kolejne bajki w wykonaniu tak wspa-
niałych aktorów. Wszystkim osobom, którzy pomogli nam w transporcie
rekwizytów, dekoracji i strojów serdecznie dziękujemy.

Anna Sajbor

Dzień otwarty w Przedszkolu Nr 49 „Wróbelka Elemelka”

Spotkanie edukacyjne pt. „Bezpiecznie z prądem”

Pierwszy dzień Wiosny w przedszkolu OWT

„RODZINNE CZYTANIE ” – dobre pomysły na z książeczką obcowanie

„Dzieci – dzieciom”  Kopciuszek w Żłobku
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1. Dlaczego taki konkurs?
a) żyjemy w czasie podważania wartości małżeństwa i rodziny oraz walki

z Krzyżem i z tradycjami wychowania chrześcijańskiego i patriotycznego.
b) nasila się proces podważania autorytetów duchowych i moralnych,

szczególnie księży.
c) w roku 2010 jest m.in. Rok Kapłański, 50. Rocznica Obrony Krzyża

w Nowej Hucie, beatyfikacja Ks. Jerzego Popiełuszki, Kapłana Męczen-
nika i oczekiwanie na beatyfikację sługi Bożego Jana Pawła II. 
Te znaki czasu wyzwalają nadzieję, że tak jak było, jest i będzie
„W krzyżu zwycięstwo Miłości”

2. Co jest celem Konkursu?
a) ukazanie duszpasterskiej troski i poświęcenia kapłanów w obronie

życia i godności człowieka i rodziny,
b) wskazanie roli kapłanów wspierających rodziców w kształceniu i wy-

chowaniu dzieci i młodzieży w duchu wierności Bogu, Kościołowi i Oj-
czyźnie,

c) świadectwa ludzi świeckich w obronie krzyża i wiary oraz wartości
 narodowo-patriotycznych.

d) ujawnienie talentów i promocja uzdolnionych twórców.
3. Konkurs przeznaczony jest dla:
a) uczniów wszystkich szkół: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła

ponad gimnazjalna,
b) studentów i osób dorosłych.
c) możliwe są również prace zbiorowe, rodzinne i inne grupowe.
4. Tematyka prac konkursowych winna koncentrować się wokół hasła: 

„W krzyżu zwycięstwo Miłości”. Tę myśl należy rozwinąć na przykład-
zie życia sługi Bożego Ks. Jerzego Popiełuszki lub innych kapłanów oraz
ludzi świeckich, obrońców krzyża i wiary, znanych autorowi lub jego
rodzinie czy bliskim. Cenną pracą będą świadectwa z własnego życia.

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie utworu w dowol-
nym gatunku literackim poezji, prozy, a zwłaszcza świadectwa, relacji,
wspomnienia. Do konkursu można zgłaszać również opracowania
słowno-muzyczne. Praca nie powinna przekraczać czterech stron ma-
szynopisu A4.

6. Uczestnik może zgłosić do konkursu pracę dotąd niepublikowaną i nie
nagrodzoną.

7. Do każdej pracy należy dołączyć kartę informacyjną zawierającą na-
stępujące dane:

a) imię i nazwisko oraz wiek autora lub autorów,
b) dokładny adres szkoły lub adres domowy i numer telefonu,
c) imię i nazwisko nauczyciela (lub innej osoby), pod kierunkiem którego

praca została wykonana albo zaznaczyć, że została wykonana samo-
dzielnie (w tym przypadku należy podać dokładny adres autora pracy).

8. Prace będą oceniane pod względem:
a) oryginalności,
b) wartości świadectwa historycznego,
c) wartości artystycznych,
d) poprawności językowej, stylistycznej i ortograficznej.
9. Komisje etapu szkolnego bądź parafialnego dokonują oceny zgłoszo-

nych prac i przekazują najlepsze na adres organizatora.
10. Prace nadsyłane do poszczególnych etapów nie będą zwracane.
11. Terminy:
a) etap pierwszy – szkolny lub parafialny – należy zakończyć i przesłać

wybrane prace w terminie do 15 maja 2010 r. na adres: Akcja Katolicka
przy Sanktuarium Najświętszej Rodziny 30-837 Kraków ul. Aleksan-
dry 1, z dopiskiem: Konkurs Literacki FAMILIA 2010. Do prac należy
dołączyć zestawienie rekomendowanych prac, zawierające: imię i na-
zwisko autora, nazwa szkoły, parafii lub innej placówki z podziałem na
grupy wiekowe i kategorie (poezja, proza itp),

b) etap drugi zostanie zakończony w terminie do 15 czerwca 2010 r.
c) o terminie uroczystego zakończenia poszczególnych etapów konkursu,

połączonego z wręczeniem nagród i wyróżnień, laureaci zostaną po-
wiadomieni.
Możliwe terminy to: niedziela 26 września w czasie XXI FAMILIADY TOR
2010 oraz niedziela 7 listopada 2010 r. w czasie II Ogólnopolskiego
Przeglądu Pieśni Patriotycznej w Nowej Hucie. 

12. Dla autorów najlepszych prac przewidziane są nagrody. Najciekawsze
prace zostaną opublikowane. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo
prezentacji i publikacji bez honorarium za prawa autorskie.

Koordynacja konkursu: szubryt@wp.pl, tel.12-658-83-11
stefan.majerczak@gmail.com, tel. 608 345 139, 12-657-06-13

Ojciec Święty Jan Paweł II podczas homilii wygłoszonej pod Wielką
Krokwią w Zakopanem w dniu 6 czerwca 1997 r. tak zwrócił się do Polaków:

„Ojcowie Wasi na szczycie Giewontu ustawili krzyż. Ten krzyż tam stoi
i trwa(…). Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby Imię Boże było obrażane w Wa-
szych sercach, w życiu rodzinnym czy społecznym. Dziękujemy Bożej
Opatrzności za to, ze krzyż powrócił do szkół, urzędów publicznych i szpi-
tali. Niech on tam pozostanie! Niech przypomina o naszej chrześcijańskiej
godności i narodowej tożsamości, o tym kim jesteśmy i dokąd zmierzamy,
i gdzie są nasze korzenie. Niech przypomina nam o miłości Boga do
człowieka, która w krzyżu znalazła swój najgłębszy wyraz”. Na zakończenie
zaś powiedział: „Trzeba ,ażeby cała Polska, od Bałtyku aż po Tatry, patrząc
w stronę krzyża na Giewoncie, słyszała i powtarzała: Sursum corda – W górę
serca! Amen”. 

W świetle wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka kwestio-
nującego podstawy prawne obecności krzyży w klasach szkolnych we
Włoszech to wołanie Ojca Świętego szczególnie zobowiązuje nas Polaków
do obrony chrześcijańskich wartości, obrony godności każdego człowieka
i jego praw – w Polsce, Europie i świecie.

Werdykt Europejskiego Trybunału wywołał głosy zaniepokojenia
i sprzeciwu: parlamentów, rządów i różnych środowisk w wielu krajach,
także w naszej Ojczyźnie. Warto tutaj wymienić: 
– Uchwałę Sejmu RP z dnia 3 grudnia 2009 r. W sprawie ochrony wolności

wyznania i wartości będących wspólnym dziedzictwem narodów Europy, 

– Rezolucję Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 listopada
2009 r. o szacunek dla krzyża,

– List Pasterski Episkopatu Polski na Niedziele Świętej Rodziny-27 grud-
nia 2009 r. „BĄDŹMY ŚWIADKAMI MIŁOŚCI”,

– Stanowisko Akcji Katolickiej.

Wielu kapłanów, ludzi świeckich wykazało się bezprzykładnym po-
święceniem, wręcz heroizmem, tracąc nieraz życie, w obronie krzyża i wiary,
godności człowieka i rodziny.

Uczestnicy, świadkowie tego czasu, który wspominamy, są nam teraz
bardzo potrzebni. Nam i następnym pokoleniom. Żyją wśród nas, w naszych
rodzinach, w sąsiedztwie. Niejednokrotnie skromnie, w zapomnieniu.
Ocalmy od zapomnienia, uwiecznijmy te świadectwa. 

To jest celem Konkursu Literackiego FAMILIA 2010 „W krzyżu zwycię-
stwo Miłości” organizowanego przez Akcję Katolicką przy Sanktuarium Na-
jświętszej Rodziny w Krakowie - Nowym Bieżanowie przy współpracy Dziel-
nic: XII Bieżanów - Prokocim i XVIII Nowa Huta. 

W imieniu Organizatorów zapraszamy i zachęcamy wszystkich, dzieci,
młodzież i dorosłych, do wzięcia udziału w tym Konkursie .

Zbigniew Kożuch Stefan Majerczak
Przewodniczący Rady i Zarządu Wiceprezes Akcji Katolickiej 
Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim Archidiecezji Krakowskiej

Konkurs Literacki FAMILIA 2010
„W krzyżu zwycięstwo Miłości"

Organizator konkursu: Akcja  Katolicka  przy Sanktuarium Najświętszej Rodziny w  Krakowie - Nowym Bieżanowie
Współpraca: Dzielnica XII Miasta Krakowa Bieżanów-Prokocim, Dzielnica XVIII Miasta Krakowa Nowa Huta

„Zło dobrem zwyciężaj”– ocalmy pamięć o bohaterach. „Bądźmy świadkami Miłości”
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PAMIĘCI KS. ADOLFA CHOJNACKIEGO
W dniu 22 marca, minęła 9 rocznica śmierci ks. Adolfa

Chojnackiego. Kapłan zmarł w Makowie Podhalańskim w
domu Księży Emerytów. Warto przypomnieć sylwetkę
tego kapłana, kanonika, proboszcza Parafii Narodzenia
NMP w Bieżanowie w latach 1981 do 1985 (wg władz
tylko administratora a nie proboszcza), kapelana opozycji
demokratycznej i środowisk niepodległościowych. Oto
krótki życiorys kapłana (Encyklopedia Solidarności): 

ADOLF CHOJNACKI
Ks., ur. w Cichawie, pow. bocheński, zm. 22 III 2001 w Mako-
wie Podhalańskim. Duchowny katolicki, kanonik, kapelan
opozycji demokratycznej w czasach PRL. Absolwent
Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie, 24 VI 1956
 święcenia kapłańskie. 1956–1989 wikariusz w kilku małopol-
skich parafiach, 1973–1981 duszpasterz przy kościele w Zagórzu. 1971–1975
członek Rady Kapłańskiej archidiecezji krakowskiej, 1975–1981 wicedziekan de-
kanatu chrzanowskiego. 1981–1986 administrator parafii Narodzenia NMP na
krakowskim Starym Bieżanowie. Brał udział w wydawaniu i kolportażu nieza-
leżnych wydawnictw. Po 13 XII 1981 nękany i szykanowany przez SB. 19 II 1985 –
31 VIII 1986 przyjął w swojej parafii uczestników protestu głodowego po zabój-
stwie ks. Jerzego Popiełuszki. W 1986 przeniesiony do parafii w Juszczynie (tu
spotkania „S” i KPN); organizator i celebrans Mszy za Ojczyznę. W 1988 uczestnik
Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w Mistrzejowicach. W 1994 roz-
począł posługę duszpasterską wśród Polonii na rumuńskiej Bukowinie w diecezji
Jassy z siedzibą w Sirecie. 1995–1997 pracował w archidiecezji lwowskiej na Ukrai-
nie. Od 1995 wikariusz w Łucku oraz administrator parafii Ołyka i Cumań na
Wołyniu, 1996–1997 proboszcz parafii Krukienice i Myślatyce. Od 1997 w Polsce,
zamieszkał w Domu Księży w Makowie Podhalańskim. 

Z okresu stanu wojennego i następnych nie mamy w Bieżanowie dość
dokumentów i relacji. Brakuje zdjęć, ponieważ ks. Chojnacki nie chciał takimi
dokumentami obciążać i narażać przyjaciół, uczestników patriotycznych na-
bożeństw czy protestu głodowego. Takie bogate archiwum robili służbowo
inni. Jego działania nie u wszystkich zyskiwały akceptację. Gdy został po-
proszony przez KPN-owską Inicjatywę Obywatelskiej w Obronie Praw
Człowieka Przeciw Przemocy o zgodę na przeprowadzenie w kościele
głodówki, nie wahał się zbyt długo i jak wspominał po latach: Sam pomysł
spodobał mi się, ale od razu pomyślałem, że to może wywołać konflikt z księ-
dzem kardynałem F. Macharskim. Dylemat był następujący: gdy zapytam
o zgodę księdza Kardynała, to najprawdopodobniej jej nie otrzymam. Jeżeli zaś
zgodzę się na głodówkę, nie pytając księdza Kardynała, to co prawda nie do-
wiodę należytej subordynacji, ale postąpię zgodnie z sumieniem i przekona-
niem. Po pewnych przemyśleniach wybrałem drugie rozwiązanie. Uznałem rów-
nocześnie, że jako polski ksiądz, w istniejącej sytuacji na propozycję głodówki
powinienem się zgodzić. Po podjęciu głodówki nastąpiła szybka reakcja lo-
kalnych władz. Prezydent Krakowa przeprowadził rozmowę z kard. Machar-
skim, w wyniku czego na jego polecenie do wspomnianego kościoła udał
się kanclerz kurii ks. Bronisław Fidelus oraz przewodniczący Duszpasterstwa
Ogólnego ks. Stanisław Małysiak. W wyniku tej interwencji uczestnicy prze-
nieśli się do salek katechetycznych znajdujących się w piwnicach nowo bu-

dowanej świątyni. Protestujący wystosowali dwa oś-
wiadczenia: oficjalne pismo do kard. Franciszka Machar-
skiego oraz list otwarty do Episkopatu Polski, w których
uzasadniali konieczność kontynuacji protestu. Napisali:
Głęboko wierzymy, że jednoznaczne nazwanie przez cały
Kościół po imieniu zła, które ma miejsce w naszej Ojczyźnie,
uchroni nas od zbiorowego grzechu zaniedbania obrony
wiary. Dlatego prosimy Was, Pasterze naszego Kościoła o
zabranie razem z nami głosu w imieniu społeczeństwa,
które pozbawione jest możliwości publicznego wyrażania
swoich opinii. 

W czasie trwania głodówki Bieżanowianie aktywnie
pomagali jej uczestnikom (opieka medyczna, ochrona,
prasa, poligrafia ).

Ks. Adolf Chojnacki zaliczany jest w poczet „Księży
niezłomnych” – broniących praw narodu, stających bezkompromisowo prze-
ciw bezprawiu, zawsze w służbie narodu. Nigdy nie ugiął się z powodu prze-
różnych szykan, a zwłaszcza działań tzw. nękających, polegających na plot-
kach rozpowszech nianych wśród parafian, anonimowych telefonach, listach
z pogróż kami, a nawet aktach agresji w postaci np. wybijania szyb na ple-
banii. Opiekował się środowiskami kombatanckimi (poświęcenie sztandaru
Ognia) i anga żował się w obronę krzyża papieskiego (żwirowisko w Oświę-
cimiu ). 

Podsumowaniem działalności tego wspaniałego i gorliwego, a zarazem
bezkompromisowego kapłana niech będą słowa działacza „Solidarności”: Był
bardzo surowy i wymagający w stosunku do siebie i innych. Miał wyjątkowy dar
przyciągania do siebie ludzi,
zwłaszcza tych pokrzywdzo-
nych przez władze. Dlatego
właśnie opiekował się wów-
czas żołnierzami Polski pod-
ziemnej, będąc ich kapelanem
i przyjacielem. Szczególnie
mocno związany był z ugru-
powaniami niepodległościo-
wymi, gdyż sprawę odzyska-
nia przez Polskę pełnej
niepodległości zawsze traktował priorytetowo. Pamiętamy go wyprostowa-
nego, w nienagannie odprasowanej komży, często modlącego się w ławce
razem z parafianami, godzinami spowiadającego. Ks. kanonik Adolf Choj-
nacki zapraszany odwiedzał Bieżanów póki żył, uczestniczył w rocznicowych
Mszach Św. w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego lub rocznice roz-
poczęcia protestu głodowego. Wspominamy jego kazania i postawę z ostat-
nich lat życia. Pomimo radości z odzyskania suwerenności nie krył troski
o kierunek przemian, był krytyczny wobec ustaleń okrągłego stołu, nawet
można powiedzieć rozgoryczonego przemianami. Wielu mieszkańców po-
siada nagrania z jego patriotycznymi kazaniami, także tych z ostatnich lat.
Zmarł nagle, w 69 roku życia a 45 kapłaństwa. Pozostał w naszej pamięci! 

Stanisław Kumon

Zapisy przyjmowane są w następujących dniach:

każdy wtorek – godz. 16.00  – rocznik 1997-1998 – boisko „Orlik”, ul. Jerzmanowskiego 3,
każdy wtorek – godz. 17.30 – rocznik 1995-1996 – boisko „Orlik”, ul. Jerzmanowskiego 3,
każdy środa – godz.16.00 – rocznik 1999 i młodsi – boisko „Orlik”, ul. Jerzmanowskiego 3, 
każdy wtorek – godz. 17.30 – rocznik 1992-1994 – boisko sportowe, ul Na wrzosach – obiekt klubowy,

Szczegółowe informacje: nr tel. 663-293-906

Klub Sportowy KOLEJARZ PROKOCIM
ogłasza nabór do drużyn młodzieżowych sekcji piłki nożnej

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
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Spotkanie z aktorem Andrzejem Młynarczykiem 
– absolwentem XXV LO przy ul. Telimeny w Krakowie

W oczekiwaniu na spektakl w Teatrze Stu usłyszałam z drugiego końca holu: 
– Dzień dobry pani profesor – odwróciłam się, żeby odpowiedzieć na po-
zdrowienie i ku mojemu zadowoleniu zobaczyłam… absolwenta IVB XXV
LO… Andrzeja Młynarczyka.
– Co słychać w szkole? – uprzedził moje pytanie.
– Cieszę się, że „poznajesz” swoich belfrów. A propos świetne pytanie, zapra-
szam, odwiedź szkołę, zobaczysz.
– Z przyjemnością… – odpowiedział.

Tak oto odbyło się zaproszenie, znanego z ekranu Tomka w „M, jak miłość”
do jego Szkoły – XXV LO przy ul. Telimeny 9.
Termin spotkania wymagał uzgodnienia, ze względu na napięty harmono-
gram zawodowy Andrzeja. Kilka telefonów i udało się ustalić datę spotka-
nia – wrzesień 2006 roku. Wtedy Andrzej Młynarczyk odwiedził pierwszy
raz swoją szkołę i gościł w klasie artystycznej. Odpowiadał na standardowe
pytania: jak czuje się w roli Tomka w telewizyjnym serialu? Kim chciał być
zanim został aktorem? W jakie role chciałby się wcielić? Rozdawał autografy
a od uczniów otrzymał logo klasy artystycznej. Ponadto wspominaliśmy
wspólne z uczniami klasy artystycznej nagranie filmu edukacyjnego dla TV
Polskiej. Już w czasie realizacji chwalony był za swoje umiejętności.
W 2009 roku, 18 grudnia, absolwent liceum bogatszy o doświadczenia za-
wodowe (angaż w Teatrze im J. Słowackiego i Teatrze STU, min. w przed-
stawieniach: „Miarka za miarkę”, „Kordian”, Litość Boga”, „Chory z urojenia”,
„Zemsta” i in., oraz role w popularnych serialach telewizyjnych min. „Pierw-
sza miłość”, „Ostatnia Akcja”, „Tylko miłość”, „M jak miłość”, „Kryminalni”,
a także w filmach fabularnych „Katyń” ,„Ile waży Koń Trojański”, „Lejdis”,
„Ostatnia Akcja” ) ponownie odwiedził Szkołę – XXV LO i G nr 30 w roku ju-
bileuszowym 25 – lecia istnienia, jako gość honorowy, wyczekiwany przez
fanów, ale głównie fanki, w przeddzień świąt Bożego Narodzenia, zatem,
jako oczekiwany gość wigilijny.

Wpisał się tym samym w cykl organizowanych Spotkań z absolwentami.
A gościliśmy już w 13 października 2009 Ewą Ruszkiewicz absolwentkę

z 1998 wychowanka p. prof. Marka Chełminiaka, która uzyskała dyplom ma-
gistra sztuki sakralnej na PAT w Krakowie specjalność witrażownictwo
i obecnie pracuje w pracowni witraży. Natomiast 10 listopada 2009 odwie-
dziła nas Jolanta Smolarska z domu Sosińska absolwentka z 2000 roku wy-
chowanka p. prof. Bolesławy Habdank-Wojewódzkiej, dwukrotna stypen-
dystka stypendium Premiera, która uzyskała dyplom architekta na
Politechnice Krakowskiej a obecnie prowadzi swoją własną firmę. 

Obydwie absolwentki klas artystycznych prezentowały w formie wystawy
w szkolnej galerii swój pokaźny dorobek twórczy.

Spotkanie z aktorem starannie zaplanowaliśmy (Andrzej ujął mnie swoją
punktualnością i profesjonalnym podejściem do spotkania ). Najpierw
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 obejrzeliśmy wskazany przez Andrzeja film, przygotowujący do dyskusji nad
warsztatem aktorskim, potem projektowaliśmy ewentualne zagadnienia
i tworzyliśmy bank pytań.
W dniu spotkania mimo ustalonego grafiku tłum uczniów XXV LO i G nr 30
oblegał salę warsztatów teatralnych. Pomimo że był zasypywany pytaniami
starał się na każde z nich w pełni odpowiedzieć. Później nadszedł czas na au-
tografy i zdjęcia, którym nie było końca. Andrzeja trzeba było „porywać”,
żeby dać mu chwilę wytchnienia. 
W tym roku spotkanie rozszerzyło się do kilku godzin, każda z klas arty-
stycznych IA, IIA, IIIA XXV LO i liczni przedstawiciele całej społeczności
uczniowskiej liceum i gimnazjum mogli w nim uczestniczyć.
Spotkanie z popularnym aktorem – Andrzejem Młynarczykiem, absolwen-
tem XXV LO – stało się żywą lekcją dla naszych uczniów. Mieli okazję doś-
wiadczyć , że warto i trzeba mieć marzenia, nawet jeśli dziś wydaje nam się,
że trudno je zrealizować. Usłyszeli, że plan filmowy to wielka przygoda, ale
i lekcja pokory. 
Przekonali się, że do szkoły po latach chętnie się wraca i z przyjemnością się
o niej myśli:
– Szkoła (mówił o XXV LO) nauczyła mnie, że wolność to nie brak zasad – po-
wiedział Andrzej swoim młodszym kolegom.
– Każdy z Was może zdobyć to, czego pragnie… – dodawał wiary w siebie
Żeromszczakom.

– Spotkanie wywarło na mnie ogromne wrażenie…
– A mnie się wydawało, że jestem podczas wyreżyserowanego spektaklu…
– Zaskoczył mnie swoja naturalnością i spontanicznością…
– Mówił naszym językiem…
– Miał tyle ciekawego do powiedzenia…
– Kiedy następne takie spotkanie…
Oto zasłyszane głosy po spotkaniu z absolwentem XXV LO Andrzejem
Młynarczykiem. Z przyjemnością przyglądałam się tym relacjom młodzieży
z nieco starszym od siebie kolegą, który wyrósł z „Żeromskiego”. Nie będę
mijać się z prawdą, jeśli powiem, iż wyczuwało się dumę z przynależności do
jednej wielkiej rodziny Żeromszczaków. 
Najcenniejszym wynikiem spotkania jest to, iż młodzi zauważyli, że swoją
pracę można wykonywać z pasją, pozostając przy tym skromnym i otwar-
tym na innych człowiekiem.

Spotkanie z absolwentem XXV LO w Krakowie Andrzejem Młynarczykiem
wychowankiem p. prof. Ewy Zięby, absolwentem Wyższej Szkoły Filmowej,
Teatralnej i Telewizyjnej w Łodzi i Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie
przygotowała p. prof. Katarzyna Jędrzejczyk-Kiełbasa.

W Gimnazjum nr 30 im. Stefana Żeromskiego w roku szkolnym 2010/2011
planuje się utworzenie następujących klas:

1) klasa ogólna z dwom językami – językiem angielskim, językiem
 niemieckim;

2) klasa sportowa:
• ukierunkowane szkolenie sportowe z dyscyplin: piłka nożna dla

chłopców, piłka ręczna dla dziewcząt,
• tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych -10 (4 godz. ogólnos-

portowe, 6 godz. trening specjalistyczny),
• zajęcia pozalekcyjne – siłownia, basen,
• obozy sportowe,
• realizacja programu klasy sportowej odbywać się będzie przy ścisłej

współpracy z Klubem Sportowym „Bieżanowianka” i Uczniowskim Klu-
bem Sportowym „Dwunastka – Bieżanów”.

Test sprawnościowy do klasy sportowej – 19 kwietnia godz. 15.00.

Klasy wojskowe utworzone przy współpracy z Jednostką Wojskową Nr 2771.
Klasa bezpieczeństwa publicznego utworzona przy współpracy z komendą
Miejską Policji w Krakowie, Strażą Miejską i Strażą Pożarną. 

Dzień otwarty 20 kwietnia 2010 r. w godzinach od 15.30 do 18.00

Klasa Przedmioty 
rozszerzone Języki obce Przedmioty 

dodatkowe

artystyczna j. pol. hist. j. ang. j. niem. wiedza o teatrze

ekologiczna geogr. biol. j. ang. j.franc. podst. ekologii

wojskowa j. ang. WOS j. ang. j. niem. wych. obronne

wojskowa j. ang. WOS j. ang. j. ros. wych. obronne

bezpieczeństwa
publicznego

j. ang. WOS,
technologia
infor.

j. ang. j. niem. bezp. publiczne,
samoobrona

Gimnazjum nr 30 
im. Stefana Żeromskiego w Krakowie

30-838 Kraków, ul. Telimeny 9

OFERTA EDUKACYJNA
na rok szkolny 2010/2011

XXV Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Żeromskiego w Krakowie

30-838 Kraków, ul. Telimeny 9

OFERTA EDUKACYJNA
na rok szkolny 2010/2011
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Środowiskowy Dom Samopomocy „Klub Aktywności” i nie tylko…
Ośrodek funkcjonuje od 1996 roku przy ul. Aleksandry 1 (w domu

 parafialnym) i jest dziennym centrum aktywności dla dorosłych osób nie-
pełnosprawnych intelektualnie. Jego celem jest: wspieranie rozwoju doj-
rzałej osobowości osoby niepełnosprawnej, podtrzymywanie i rozwijanie
różnego rodzaju aktywności, zapewnienie udziału w zajęciach o charakte-
rze terapeutycznym, poszerzenie kompetencji społecznych oraz kształto-
wanie w społeczeństwie wizerunku dorosłej osoby niepełnosprawnej inte-
lektualnie. Większość osób uczęszczających na nasze zajęcia (ponad 23
beneficjentów) to osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności wy-
magające indywidualnego wspierania. Prowadzimy różnego rodzaju zajęcia
terapeutyczne np. sztuka użytkowa (m. in. wykonywanie kartek okolicz-
nościowych, zaproszeń, ozdób świątecznych), gospodarstwo domowe (m.
in. nauka przygotowywania posiłków), zajęcia ruchowe (w tym taneczne),
zajęcia komputerowe, stolarskie (m. in. wykonywanie ramek do obrazków
i odnawianie mebli), wykonywania ikon itp.

Nasz ośrodek jest prowadzony przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie
Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” (w skrócie
ChSON „Ognisko). Jest to pomocowa organizacja pozarządowa, która po-
wstała w 1992 roku z inicjatywy rodziców i członków Wspólnoty Ruchu
„Wiara i Światło”. Od sierpnia w trosce o naszych beneficjentów postanowi-
liśmy jeszcze bardziej polepszyć jakość naszych usług i wdrożyliśmy System
Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2000. 

Stowarzyszenie oprócz prowadzenia ŚDS „Klub Aktywności” prowadzi
wiele innych ośrodków wsparcia wciąż podejmując kolejne wyzwania tak by
realizować główny cel swojej działalności: rozwój indywidualny osób nie-
pełnosprawnych, przygotowanie ich do samodzielnego, niezależnego i god-
nego życia, ukazać społeczeństwo wartość i dar osób niepełnosprawnych
oraz przywrócić właściwe ich miejsce w rodzinie, społeczeństwie i Kościele.
Prowadzone przez Stowarzyszenie ośrodki to: 
• ŚDS „Klub Aktywności” (Kraków, ul. Aleksandry 1, tel. 12 658 54 94), 
• ŚDS przy ul. Kolejowa 2 (Kraków, tel.: 12 659 16 37), 
• ŚDS przy ul. Prądnickiej 10 (Kraków, tel. 12 633 23 01), 
• ŚDS „Świt” w Miłocicach: (32-090 Słomniki, tel. 12 388 32 41) 
• WTZ przy ul. Prądnickiej 10 (Kraków, tel.: 12 423 32 36).

• WTZ w Pobiedniku Małym (tel.: 12 287 30 52)
• Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia dla Dorosłych Osób z Głęboką, Wielo-

raką Niepełnosprawnością (Kraków, ul. Siemiradzkiego 21/2)
• Przedsiębiorstwo Społeczne „Ognisko” Sp. Z O. O. 

(Kraków, ul. Prądnicka 10, tel.: 12 423 39 71), 
• Centrum Zatrudnienia Wspomaganego (Kraków, ul. Prądnicka 10,

tel.: 12 294 89 24)
• Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych 

(Kraków, ul. Prądnicka 10, tel.: 423 39 71)

Jest wiele osób dla których sytuacja osób niepełnosprawnych nie
jest obojętne. Do tego grona osób o otwartym sercu pragniemy zaprosić
czytelników „Dwunastki” jak i wszystkich mieszkańców dzielnicy XII pro-
sząc o wsparcia naszej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych m.
in. przekazując nam 1% swojego podatku dochodowego. 

Aby to zrobić w rozliczeniu rocznym proszę wpisać nazwę organizacji:
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin
i Przyjaciół „Ognisko” oraz numer KRS: 0000122277

Inne darowizny pieniężne prosimy kierować na rachunek bankowy Sto-
warzyszenia:

28 1240 1431 1111 0000 1045 1072

Na naszej stronie internetowej (http://www.ognisko.org.pl/) w dziale
aktualności znajduje się zakładka (1% dla OPP – pitroczny.pl) ułatwiająca
wpłatę 1%. 

Gdyby ktoś pragnął nas wesprzeć w jakikolwiek inny sposób np. chcąc
kupić lub przekazać dla nas materiały do terapii (np. kleje biurowe, kolo-
rowy papier, dobry i sprawny komputer, sprzęt rehabilitacyjny itp.), to pro-
szę o kontakt tel. 12 658 54 94 (prosić kierownika ŚDS „Klub Aktywności”
Przemysława Kotulę). 

Przemysław Kotula

Dzień kolorowej kanapki w Przedszkolu „Wróbelka Elemelka”
W ramach projektu „Zostań Kubusiowym Przyjacielem Natury”, w któ-

rym bierze udział nasze przedszkole, 04.02.2010 zrealizowaliśmy „Dzień ko-
lorowej kanapki”. Dzieci z przyniesionych przez siebie produktów: sałaty,
ogórków, pomidorów, rzodkiewki, pietruszki itp. wykonały kolorowe
 kanapki. Wszyscy wspólnie degustowaliśmy „nasze kolorowe arcydzieła”
 zachwycając się smakiem i sposobem wykonania. Zachęcamy wszystkich
do takich eksperymentów i sposobów zachęcania dzieci do nauki spożywa-
nia wszystkich warzyw. Smacznego!!

Jolanta Brózda
Samorządowe Przedszkole nr 49 im. Wróbelka Elemelka

ul. Bieżanowska 40, Kraków


