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KRONIKA  WYDARZEŃ

„Jakże bardzo chciałbym, abyśmy, jako chrześcijanie byli zdolni do stawania u boku chorych tak,  
jak Jezus, z milczeniem, przytuleniem, z modlitwą..”

Papież Franciszek

1. Wizyta Ojca Świętego Franciszka w naszym szpitalu

W czasie trwających w Krakowie Światowych Dni Młodzieży, 29 lipca 2016 roku, 
papież  Franciszek  odwiedził  prokocimski  szpital.  Ojciec  Święty  został  powitany  przez 
dyrektora szpitala dr hab. med. Macieja Kowalczyka, panią premier Beatę Szydło, personel 
medyczny chore dzieci i ich rodziców.

Zaproszenie do odwiedzenia szpitala 
wystosowano  w  2014  roku,  gdy 
niewiele jeszcze wiedziano o programie 
papieskiej  wizyty  w  Polsce.  Jednak 
dzięki  staraniom  dyrekcji  placówki, 
Kapelanii i wsparciu księdza kardynała 
Stanisława Dziwisza papież  przyjechał 
do małych pacjentów.

Jego  spotkanie  z  chorymi  dziećmi 
było pełne emocji i bardzo wzruszające. 
Odbyło  się  w  hallu  szpitala,  gdzie 
Franciszek  został  przywitany  przez 

około 50 dzieci. Ojciec Święty podszedł do każdego z nich, pobłogosławił, położył ręce na 
głowie, a z niektórymi krótko rozmawiał.Odwiedził również szpitalny oddział ratunkowy, 
gdzie są leczone najciężej chore dzieci.

W czasie  wizyty  w  kaplicy  szpitalnej  modlił  się  w  intencji  dzieci  leczonych  w 
Prokocimiu  i  otrzymał  od  nich  kwiaty,  a  także  album z  pracami,  w  tym prace  pisane 
alfabetem  Brailla.  Był  to  dziecięcy  dar  serca.  Album  z  pracami  został  wykonany  pod 
kierunkiem nauczycieli i wychowawców naszej szkoły.

Ze  swej  strony  Ojciec  Święty 
podarował  szpitalowi  obraz  włoskiego 
malarza  Piero  Casentiniego  –   „  Przed 
drzwiami”, wykonany czarnym tuszem i białą 
akwarelą.

Wizyta papieża Franciszka, Jego słowa 
modlitwa  i  otrzymane  błogosławieństwo, 
dodały chorym dzieciom, ich rodzinom i nam 
wszystkim  wiary,  nadziei  i  sił  do  dalszego 
pokonywania  wszystkich  trudności 
napotykanych w życiu.

Byliśmy dumni i zaszczyceni, że gościliśmy tak dostojnego Gościa.



2. Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017. 
Otwarcie  XXXIX Liceum Ogólnokształcącego. 

 Dzień 1 września był  bardzo ważnym i wyjątkowym dniem, ponieważ miała 
miejsce inauguracja roku szkolnego 2016/2017, a wraz z nią rozpoczęło działalność 
XXXIX Liceum Ogólnokształcące. Z tej okazji odwiedzili nas liczni goście: Zastępca 
Prezydenta Miasta Krakowa – pani Katarzyna Król oraz radne Miasta Krakowa – 
panie Grażyna Fijałkowska i Katarzyna Pabian. W uroczystości uczestniczyli również 
dyrekcja szpitala oraz pracownicy służby zdrowia. 

Chcąc przybliżyć gościom naszą szkołę, zespół nauczycieli humanistów wraz z 
uczniami zorganizował inscenizację pt. „Wesoła Szkoła”, w której to uczniowie stają 
się  nauczycielami,  a  nauczyciele  uczniami.  Ponadto  odbył  się  pokaz  zajęć 
prowadzonych przez nauczycieli naszej szkoły, w trakcie których uczniowie mieli 
m. in. możliwość zapoznania się z budową układu słonecznego, zjawiskiem ruchu 
Ziemi wokół Słońca i gwiazdozbiorami. Młodsze dzieci wykonały modele kraterów 
księżycowych  oraz  planet,  a  starsze  -  zapoznały  się  z  budową  człowieka  i 
różnorodnymi  minerałami.  Dużym  zainteresowaniem  cieszyły  się  zajęcia  z 
wykorzystaniem zbiorów bajkowozu oraz  wspólne  tworzenie  książki  artystycznej. 
Wszyscy dobrze się bawili i byli bardzo zainteresowani przygotowanymi atrakcjami. 
Naszym uczniom życzymy samych sukcesów w nauce. 

Artykuł powstał na podstawie:
www.zssnr3krakow.pl

http://www.zssnr3krakow.pl/


3.Święto Pierwszaklasistów

Dzień  14  października  2016  roku  w  naszej 
szkole  to  nie  tylko  święto  nauczycieli,  ale  także 
bardzo ważna data dla uczniów klas pierwszych i ich 
rodziców.

W tym bowiem dniu  odbyła  się  uroczystość 
ślubowania  i  pasowania  dzieci  na  uczniów  Szkoły 
Podstawowej  Nr  108  imienia  A.  Fedorowicz  w 
Zespole  Szkół  Specjalnych  nr  3  w  Uniwersyteckim  Szpitalu  Dziecięcym  w 
Krakowie-Prokocimiu.

Przygotowania do tego wydarzenia trwały od początku roku szkolnego. Stroną 
organizacyjną zajęły się nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej.

O godzinie 11: 00 przed licznie zgromadzoną publicznością stanęło pięcioro 
pierwszaków z różnych oddziałów: 3 dziewczynki i 2 chłopców.
Wszystkich przybyłych na uroczystość powitała mgr J. Wojakowska, która objaśniła 
jakie zadania wykonają nasi kandydaci, zanim zostaną przyjęci w poczet uczniów. 

Dzieci  z  ogromnym  przejęciem  przystąpiły  do 
wykonywania  zadań.  Rozwiązywały  zagadki,  układały 
puzzle, wycinały tarcze, nawlekały koraliki, a także skakały 
po „kamieniach”, „stąpały po linie”, rzucały woreczkiem do 
celu.  Po  każdym  poprawnie  wykonanym  ćwiczeniu 
otrzymywały  mały  upominek.  Wszyscy  wspaniale 
wywiązali  się  ze  swych  zadań,  a 
dopomógł im w tym doping starszych 
koleżanek i kolegów.

I  wreszcie  nastąpiła  najważniejsza  chwila  dla  dzieci  – 
właściwe ślubowanie. Na odgłos szkolnego dzwonka i w rytm 
piosenki  „Dostał  Jacek  elementarz”,  pierwszoklasiści 
odświętnie  ubrani,  w  granatowych  biretach  na  głowach, 
przemaszerowali do pięknie udekorowanej sali konferencyjnej.

W  podniosłej  atmosferze 
wygłaszali  słowa  ślubowania,  a  potem 
pani  dyrektor  dokonywała 
symbolicznego  aktu  pasowania  na 
ucznia  dotykając  każdego  wielkim 
ołówkiem  przewiązanym  biało-
czerwoną  wstążką.  Każdemu  dziecku 
wręczyła również pamiątkowy dyplom.
Chwilę  potem  posypały  się  życzenia 

sukcesów w nauce, zdrowia i samych szóstek od dyrekcji i nauczycieli.



Zwieńczeniem  uroczystości  był  występ 
aktorki  teatru  „Groteska”  pani  Ilony  Buchner  z 
kukiełkami.  Artystka  do  zabawy  wciągnęła 
publiczność. Dzieci poczuły się jak w teatrze, bo 
mogły  samodzielnie  animować  lalki.  Jej  występ 
został przyjęty wielkimi brawami.

Na  zakończenie  nowo  przyjęci  uczniowie  w  biretach  z  dumą  prezentowali 
otrzymane dyplomy, tarcze i upominki.



4. Jubileusz 50-lecia Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 w USD w 
Krakowie

Szkoła w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie istnieje od roku 1966. 

Jej uczniami są pacjenci przebywający w szpitalu w okresie swojej choroby. Założycielką 

szkoły była Alina Fedorowicz, która w l966 r. została skierowana przez 

władze  oświatowe  do  nowo  otwartego  Polsko-Amerykańskiego 

Instytutu Pediatrii w Krakowie Prokocimiu, gdzie zajęła się organizacją 

przedszkola i szkoły. Była też jej pierwszym dyrektorem, stworzyła od 

podstaw zespół nauczycieli  i  pedagogów, który do dzisiaj  kontynuuje 

zaszczepione  przez  nią  wartości. Od  2013  roku  szkoła  podstawowa 

nr 108 nosi imię swojej założycielki Aliny Fedorowicz.

 Pedagodzy i wychowawcy naszej  placówki stosują w swojej pracy szereg metod 

aktywizujących  oraz  wybrane  techniki  C.  Freineta,  techniki  psychoterapeutyczne: 

bajkoterapię,  muzykoterapię,  arteterapię,  socjoterapię,  techniki  relaksacyjne,  terapię 

podtrzymującą. Przeprowadzane są również zajęcia metodą e – learningu z zakresu edukacji 

regionalnej,  astronomii,  fizyki,  informatyki.  Szkoła  korzysta  z internetowego łącza wi-fi 

i wyposażona jest w laptopy, służące uczniom nie tylko do nauki ale i do kontaktu z rodziną 

i  rówieśnikami.  Uczniowie  są  laureatami  wielu  konkursów  plastycznych  i  literackich 

o  charakterze  ogólnopolskim.  Dla  wszystkich  dzieci  i  młodzieży  przebywających  na 

oddziałach szpitalnych organizowane są zajęcia pozalekcyjne. W salach zabaw nasi pacjenci  

mogą rozwijać swoje zainteresowania. Wychowawcy dbają, by chociaż na krótką chwilę 

oderwali się od myśli o chorobie i dobrze wykorzystali pobyt w szpitalu. W ramach zajęć 

pozalekcyjnych  prowadzone  są  zajęcia  z  arteterapii.  Pacjenci  biorą  udział  w  różnych 

konkursach i zdobywają wyróżnienia i nagrody. Wszyscy mogą liczyć na rozmowę i opiekę 

wychowawców. Terapia wychowawcza jest prowadzona z uwzględnieniem bezpośrednich 

potrzeb dziecka, zmierza do przystosowania i zadowolenia jakie będzie ono mogło osiągnąć 

w toku życia. 

W tym roku nasza szkoła obchodzi 50 – lecie swojego istnienia, dlatego z tej okazji 

dnia  20  października  2016  r.  w  auli  szpitala  odbyły  się  uroczystości  jubileuszowe. 

Honorowy patronat nad nimi objął Pan Zbigniew Kożuch, Przewodniczący Rady i Zarządu 

Dzielnicy XII Bieżanów–Prokocim. 



Na wstępie dyrektor  szkoły Alicja Szmuc – Jaskot  serdecznie 

powitała wszystkich zebranych gości. Byli wśród nich między innymi: 

Dyrektor USD dr hab. med. Maciej  Kowalczyk, Jerzy Fedorowicz – 

Senator RP, syn Aliny Fedorowicz założycielki szkoły,  Barbara Nowak 

–  Małopolski  Kurator  Oświaty,  Katarzyna  Król  –  Wiceprezydent 

Miasta  Krakowa,  Łukasz  Słoniowski  –  Przewodniczący  Komisji 

Edukacji  w  Radzie  Miasta  Krakowa, 

Grażyna  Fijałkowska  –  Radna  Miasta  Krakowa, 

przedstawiciele  Rady  i  Zarządu  Dzielnicy  XII  z 

Przewodniczącym  –  Zbigniewem  Kożuchem.  Podczas 

jubileuszu nie  mogło zabraknąć emerytowanych i  obecnych 

pracowników szkoły, uczniów, absolwentów a także rodziców.

Pani  Kurator  Barbara  Nowak  zwróciła  uwagę  na  wielkie 

zaangażowanie i pasję dyrektor Alicji Szmuc – Jaskot, wkładaną 

w ciągły rozwój szkoły, a nauczycielom podziękowała za pełen 

empatii  kontakt  z  uczniami  -  pacjentami.

 Pani  Wiceprezydent  odczytała  list  gratulacyjny  od  Prezydenta 

Miasta  Krakowa,  Jacka  Majchrowskiego.  W  dalszej  części 

uroczystości zaproszeni goście 

obejrzeli film przybliżający codzienną pracę nauczycieli 

w  szczególnej  szkole  –  szkole  szpitalnej.  Po  projekcji 

miała  miejsce  sesja  wykładowa,  której  tematami  były: 

„Rola szkoły szpitalnej w terapii i  rehabilitacji  chorego 

dziecka”, autorstwa ks. Lucjana Szczepaniaka – kapelana 

szpitala, „Udział szkoły w realizacji zadań Kliniki Neurologii w Uniwersyteckim Szpitalu 

Dziecięcym  w  Krakowie”  –  prof.  Marek  Kaciński,  dr  Małgorzata 

Steczkowska,  „Nauczyciel  szkoły  szpitalnej  –  funkcja 

interdyscyplinarna” - prezentacja Anny Pyrek, nauczycielki ZSS nr 3.

Kolejny ważny punkt jubileuszowej gali to występy artystyczne 

uczniów  naszej  szkoły.  Przedstawili  oni  inscenizację  pt.  „Galeria 

żywych obrazów”, która została niezwykle serdecznie i ciepło przyjęta 

przez wszystkich zebranych.



Na  zakończenie  uroczystości  zaproszeni  goście  wysłuchali  recitalu  w wykonaniu 

Przemysława  Firka  i  Michała  Kutnika  przy  fortepianowym  akompaniamencie  Kristiny 

Kutnik  i udali się na poczęstunek.



5. Literacka twórczość naszych dzieci – pacjentów

 
„SZPITAL”

Jedno łóżko, drugie, trzecie,
Jak w szpitalu jest?

-To wiecie.

Jest telewizor, umywalka,
Przyda tu się jeszcze pralka.

Łóżka gigantyczne, wielkie,
I pierzynki są tu wszelkie.

Poleżymy kilka dni,
To już nie przeszkadza mi.

Choć … do domu ciągnie nas
Tu zarazków jeszcze las.

Wyleczą nas i kropka,
I to już nie jest plotka.

Atrakcji w świetlicy jest full
A pan ordynator to lekarzy król.

Aleksandra Rusinek, 10 lat


