Co powinno znaleźć się w twoim koszyczku wielkanocnym?
Zgodnie z polską tradycją w Wielką Sobotę udawaliśmy się do kościoła
z wiklinowymi koszykami w rękach, by poświęcić pokarmy na świąteczny stół.
W tym roku ze względu na pandemię koronawirusa święcenie pokarmów
zostało odwołane. Można poświęcić pokarmy w domu. Co więc włożymy do
koszyczka?
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Jajko-znak odradzającego się życia
Chleb-ciało Chrystusa
Kiełbasa i wędlina-symbolizują dostatek, zdrowie i płodność
Woda-znak przygotowania do nowego życia
Baranek-symbol zwycięstwa życia nad śmiercią
Sól-symbol oczyszczenia
Ciasto- metafora umiejętności i doskonałości
Chrzan –znak siły fizycznej i krzepy
Autorka

Kącik poetycki Martyny Wnęk

Świat

Bez osłonek
Przyszła do nas wiosna ciepła i radosna.
Baranku Wielkanocny

M.W

Baranku Wielkanocny coś wybiegł z rozpaczy
z paskudnego kąta
z tego co po ludzku się nie udało
prawda, że trzeba stać się bezradnym
by nie logiczne się stało
Baranku Wielkanocny coś wybiegł czysty
z popiołu
prawda, że trzeba dostać pałą
by wierzyć znowu

Świt wstaje.
Więc warto popatrzeć.
Igiełki sosny kują mnie.
A trąbka głośno dmie.
Tak wstaje dzień.

Jan Twardowski
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Uwierz mi a
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Artystyczną
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Ekologie dbasz
Katastrofom pas
Gazetkę przygotowali uczestnicy zajęć Klubu „Klik” pod kierunkiem
p. Mirosławy Kidały.
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Nasza dzielnica

Dzień Bezpiecznego Internetu 2020

Mieszkamy w dzielnicy Bieńczyce, ale czy wiemy o niej wystarczająco wiele?
Dzielnica Bieńczyce (XVI) jest najmniejszą w Krakowie, ale jest jedną
z najbardziej zazielenionych. Powierzchnia dzielnicy wynosi tylko 3,7 km². Jej
teren dzieli się obecnie na 12 osiedli w tym między innymi osiedle Strusia
i Kalinowe. W okolicy znajdują się różne atrakcje na przykład wiele parków czy
zbiorniki wodne. Zaludnienie wynosi mniej więcej 43 tys. Na terenie dzielnicy
mieści się sporo punktów usługowo-handlowych, a także miejsc do rekreacji.
Przewodniczącym zarządu dzielnicy jest Zygmunt Bińczycki.
Pierwsze wzmianki o Bieńczycach znaleziono w dokumentach w 1224 roku.
W 1391 roku powstał pierwszy we wsi młyn nad Dłubnią. W drugiej połowie XV
wieku zbudowano we wsi dwór. W późniejszym czasie Bieńczyce stanowiły
uposażenie kanoników katedry wawelskiej. W XIX wieku Austriacy zbudowali
drogę do Kocmyrzowa wzdłuż, której przeprowadzili linię kolejową. W 1949
roku rozpoczęto budowę miasta Nowa Huta. W 1951 wieś została wraz z nowym
miastem przyłączona do Krakowa.
W latach 1967- 1977 po długich staraniach powstała nowoczesna świątynia pod
wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski zwana Arką Pana, głównie dzięki
staraniom bpa Karola Wojtyły i mieszkańców.
W latach 80. XX w. okolice Arki Pana były jednym najważniejszych miejsc
manifestacji dla nowohuckiej Solidarności – comiesięczne nabożeństwa
fatimskie gromadziły niekiedy kilka tysięcy demonstrantów. Podczas jednego
z nich, 13 X 1982 funkcjonariusz SB kpt Andrzej Augustyn śmiertelnie ranił
dwudziestoletniego robotnika, Bogdana Włosika.
Bieńczyce od Śródmieścia dzieli około 20 minut jazdy autem przy przeciętnym
ruchu, ale czasem czas ten może wydłużyć się aż do 50 minut.
Rekreacja w Bieńczycach.
Nad Zalewem Nowohuckim powstała już plaża i drewniane molo, pojawiły się
elementy małej architektury, stoliki, ławki, zadaszenia. Odnowiony został także
plac zabaw. Są huśtawki, elementy wspinaczkowe na których zamontowano
panele fotowoltaiczne, bujaki i zjazd linowy.

Adam Wytrwał

Dnia 11 lutego odbył się DBI czyli Dzień Bezpiecznego Internetu. Głównym

celem DBI jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz
bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.
Początkowo obchodzono go tylko w Europie, ale od paru lat jest on
obchodzony na całym świecie. Tegorocznym hasłem było „Dzień
Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”.
W wydarzeniu Dzień Bezpiecznego Internetu 2020 w Młodzieżowym
Domu Kultury im. J. Korczaka w Krakowie wzięło udział 120 dzieci w
wieku 7-10 lat, uczęszczających na zajęcia Klubu Internetowego „Klik” .
W ramach DBI 2020 przeprowadzone zostały zajęcia w pracowniach
komputerowych Szkół Podstawowych nr 92 i nr 100 oraz w pracowni na
terenie Młodzieżowego Domu Kultury im. J. Korczaka w Krakowie.
Najmłodsi uczestnicy pracowali ze stronami internetowymi necio.pl i
sieciaki.pl. Dowiedzieli się co to jest internet, jakie są jego dobre i złe
strony, poznali sieciaki i sieciuchy. Nauczyli się jakich zasad należy
przestrzegać w internecie i wykonali plakaty w Paint promujące
bezpieczny internet. Starsi uczestnicy wzięli udział w pogadankach
dotyczących bezpiecznego korzystania z sieci na podstawie filmów o
zagrożeniach w internecie. Ułożyli własne zasady bezpiecznego
korzystania z sieci. Podczas zajęć dzieci tworzyły komiksy, animowane
filmiki, quiz w Scratch-u, chmury wyrazowe oraz plakaty w Paint
związane z poznanymi zasadami. Najlepsze prace zostały pokazane na
wystawie w MDK im. J. Korczaka oraz zamieszczone na padlecie
utworzonym na potrzeby wydarzenia:
https://padlet.com/mira_kidala/DBI2020.

