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Turniej z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości

Uczestnicy turnieju niepodległościowego
„Nie mieliśmy nic. Spuścizną zaborców
było kilka klubów w Krakowie, Lwowie, Łodzi,
Warszawie i Poznaniu, parę sokolich sal gimnastycznych…” pisał redaktor „Przeglądu
Sportowego” w 1928 r. Pierwszy oficjalny
mecz piłkarski nasza reprezentacja rozegrała dopiero w 1921 r. z Węgrami–niestety
przegraliśmy 0:1.
Wiele się zmieniło w ciągu 100 lat.
Z dumą zorganizowaliśmy turniej piłki nożnej z okazji tak doniosłej rocznicy.
Pomysłodawcą i sponsorem nagród była
Rada Dzielnicy III Prądnik Czerwony, a organizatorem Szkoła Podstawowa nr 64.

W turnieju zaprezentowały się reprezentacje Szkół Podstawowych nr 2, 95,
114 i 64. Drużyny składały się z dziewcząt
i chłopców, a zawody rozegraliśmy systemem „każdy z każdym”. Poziom wszystkich
meczów był bardzo wysoki. Reprezentanci
walczyli o punkty dla swoich szkół i o tytuł
najlepszego zawodnika.
Zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 2
zdobywając pamiątkowy puchar. Kolejne
miejsca zajęły Szkoła Podstawowa nr 64,
Szkoła Podstawowa nr 114 i Szkoła Podstawowa nr 95. Najlepszymi zawodnikami
turnieju okazali się uczniowie Szkoły Pod-

stawowej nr 64: Zofia Wachowska i Grzegorz Prażuch.
Nagrody rzeczowe dla szkół wręczyła
i uczestników pochwaliła dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 64 Barbara Pogoda. Zawody upłynęły w bardzo miłej i przyjacielskiej
atmosferze. Bardzo dziękujemy naszym
drogim gościom za przybycie i Radnym
Dzielnicy III za sponsorowanie turnieju.
Bogusław Wawro
Nauczyciel wychowania fizycznego
w Szkole Podstawowej nr 64
Fot. z archiwum SP nr 64

„Biało – czerwona szachownica” w 100-lecie Niepodległości
W tym roku obchodzimy wyjątkową rocznicę – 100-lecia odzyskania Niepodległości przez
Polskę. Przeżywamy czas
szczególny, odnoszący się
do wydarzeń, o których
wiemy z lekcji, opowieści
dziadków, wystaw. Młodzieżowy Dom Kultury
przy al. 29 Listopada 102
od dawna aktywnie przypomina dzieciom bohaterów sprzed lat w ramach
Rekwizyty potrzebne do przeprowadzenia interaktywnego widowiska. Fot. MDK
cyklu „Tradycja z nutą
i kolorem”. Przybliżane były takie posta- temu biało – czerwona szachownica, znak ka oraz poznanie słów i melodii „Marsza
ci jak Fryderyk Chopin – jego twórczość, dobrze znany wszystkim, stała się symbo- Lotników”. Całość zobrazowana jest przeinspiracje taneczne, folklorystyczne, pla- lem polskiego lotnictwa wojskowego.
platającymi się elementami muzycznymi,
styczne oraz ułani – jako formacja wojsko„Biało – czerwona szachownica” to in- obrazami i zabawami.
wa, ich umundurowanie, uzbrojenie, tra- teraktywne widowisko poświęcone temaDziękujemy za pomoc merytoryczną
dycje w okresie rozbiorów Polski, a także tyce lotniczej w Krakowie z okresu I Woj- związaną z zawiłościami techniki lotniczej
jako motyw przewodni w pieśniach i ma- ny Światowej i tuż po niej. Skierowane jest oraz historii polskiego lotnictwa sprzed
larstwie.
do uczniów ze szkół podstawowych. Poru- stu lat radnemu Mateuszowi Drożdżowi.
W tym roku postanowiono sięgnąć po sza takie zagadnienia jak: początki lotni- Honorowy Patronat nad programem objękolejny temat, ważny dla historii Krakowa, ska w Rakowicach, jego wyzwolenie z rąk li: Muzeum Lotnictwa Polskiego oraz Rada
a pomijany w edukacji szkolnej – czyli tra- austriackich w 1918 r. i postać kpt. Roma- Dzielnicy III Prądnik Czerwony.
dycje lotnicze w mieście. Lotnisko w Rako- na Florera, oznakowania lotnicze w tym
wicach dzisiaj już prawie zapomniane, było 100–lecie biało–czerwonej szachownicy,
Joanna Stachowicz
kolebką polskiego lotniska wojskowego. znani polscy piloci, z których część była
Kierownik Pracowni Animacji Kultury
Dodatkowo w tym roku obchodzimy jeszcze związana z Krakowem, samoloty z tamMłodzieżowy Dom Kultury
jedną ważną rocznicę. Dokładnie 100 lat tego okresu, a także typowy strój lotniprzy al. 29 Listopada 102
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