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Z cyklu Muzyczne Spotkania na Wzgórzach Krzes³awickich

KONCERT PAPIESKI

Zdrowa od Anio³a  piewy maryjne to podtytu³ Koncertu Papieskiego,
organizowanego w cyklu Muzyczne Spotkania na Wzgórzach Krzes³awickich.
Koncert wpisuje siê w cykl wydarzeñ,
organizowanych z okazji przypadaj¹cej
w 2020 roku setnej rocznicy urodzin
Karola Wojty³y i ustanowionego z tego
powodu przez Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej Roku wiêtego Jana Paw³a II.
17 padziernika 2020 roku w kociele Mi³osierdzia Bo¿ego na Wzgórzach
Krzes³awickich (os. Na Wzgórzach 1A)
wyst¹pi ¿eñski zespó³ wokalny Flores
Rosarum. Koncert rozpocznie siê o
godzinie 19:00.
Zespó³ wokalny Flores Rosarum
(P³atki Ró¿) powsta³ w 2007 roku. Za³o¿y³a go s. Susi Ferfoglia wraz z grup¹ piewaczek zafascynowanych muzyk¹ w. Hildegardy z Bingen. Dzie³a
wiêtej z nad Renu to nadal wa¿na
czêæ repertuaru, ale nie jedyna. Flores
Rosarum z chêci¹ siêga równie¿ po materia³y znajduj¹ce siê w polskich rêkopisach liturgiczno-muzycznych, a jego
cz³onkinie dzia³alnoæ artystyczn¹ ³¹cz¹
z naukowo-badawcz¹ prac¹ nad tekstami, redniowieczn¹ notacj¹ oraz rozu-

mieniem kontekstów liturgicznych, historycznych oraz spo³ecznych, w których powsta³y opracowywane piewy.
O wystêpu Flores Rosarum w kociele Mi³osierdzia Bo¿ego na Wzgórzach Krzes³awickich stanowiæ bêd¹
pochodz¹ce z modlitwy brewiarzowej
cztery antyfony maryjne: Alma Redemptoris Mater (Matko Odkupiciela),
Ave Regina caelorum (Witaj, Niebios
Królowo), Regina caeli (Wesel siê Królowo) oraz Salve Regina (Witaj Królowo). Koncert dope³ni¹ polifoniczna
muzyka wokalna oraz stylizowane improwizacje organowe.
Wybór tematyki tegorocznego Koncertu Papieskiego podyktowany zosta³
rol¹, jak¹ w pos³udze Jana Paw³a II
odgrywa³ kult maryjny. To Maryi, matce Zbawiciela, zawierzy³ swoje ¿ycie
Karol Wojty³a, czego dobitnym wyrazem sta³ siê wybór s³ów Totus Tuus
jako zawo³ania biskupiego, a nastêpnie
dewizy pontyfikatu Papie¿a Polaka.
S³owa te s¹ cytatem z modlitwy, pochodz¹cej z Traktatu o prawdziwym
nabo¿eñstwie do Najwiêtszej Maryi
Panny, autorstwa w. Ludwika Marii
Grignion de Montfort.

Totus Tuus ego sum/
et omnia mea Tua sunt.
Accipio Te in mea omnia./
Praebe mihi cor Tuum, Maria.
(Jestem ca³y Twój i wszystko,
co moje, do Ciebie nale¿y.
Przyjmujê Ciebie ca³ym sob¹.
Daj mi Swoje serce, Maryjo.)

Nad przebiegiem wydarzenia czuwaæ
bêdzie Marek Walczak  kierownik artystyczny cyklu.
Wstêp na koncert jest bezp³atny. Wydarzenie odbêdzie siê w ramach re¿imu
sanitarnego ustalonego na czas epidemii COVID-19.
Na koncert zapraszaj¹: Orodek Kultury Kraków-Nowa Huta, Dzielnica
XVII Wzgórza Krzes³awickie oraz parafia Mi³osierdzia Bo¿ego na Wzgórzach Krzes³awickich. Honorowy patronat nad wydarzeniami cyklu obj¹³
ksi¹dz Arcybiskup Marek Jêdraszewski, Metropolita Krakowski.
Koncert odbywa siê przy wsparciu
finansowym Miasta Kraków. Patronat
medialny nad wydarzeniem sprawuj¹:
Radio Plus, G³os. Tygodnik Nowohucki oraz Dziennik Polski.

Dzielnicowy  policjant pierwszego kontaktu

Warto o nich pamiêtaæ. Warto ich znaæ. Warto wreszcie zdaæ
sobie sprawê, ¿e stoj¹ po naszej stronie. Dzielnicowi, bo o nich
mowa, w swojej codziennej pracy realizuj¹ m.in. tzw dzia³ania
priorytetowe.
Co to takiego?
Plan dzia³ania priorytetowego zosta³ wprowadzony Zarz¹dzeniem nr 5 Komendanta G³ównego Policji z dnia 20 czerwca 2016
r. w sprawie metod i form wykonywania zadañ przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych. Jest on tworzony przez dzielnicowego, w uzgodnieniu z kierownikiem rewiru dzielnicowych,
na podstawie zdiagnozowanych oczekiwañ spo³ecznych oraz
analizy zagro¿enia w rejonie. Sporz¹dza siê go w cyklach pó³rocznych. Okrela siê w nim zak³adany do osi¹gniêcia cel,
dzia³ania, jakie bêd¹ podejmowane, sposób, w jaki zostanie on
przedstawiony spo³ecznoci lokalnej oraz po jego zakoñczeniu,
ocenê realizacji. Elementem istotnym dla planu dzia³añ priorytetowych oraz tym, co wyró¿nia go na tle codziennych obowi¹zków dzielnicowego, jest fakt, ¿e podczas jego realizacji anga¿owane s¹ ró¿nego rodzaju podmioty poza policyjne.

Jakie dzia³ania priorytetowe realizuj¹ na obecn¹ chwile
nasi dzielnicowi:
Dzielnicowy asp. szt. Andrzej Bujnarowski
prowadzi w rejonie placówek handlowych przy os. Na Wzgórzach 1 w Krakowie dzia³ania zmierzaj¹ce do ograniczenia, a
w konsekwencji do wyeliminowania spo¿ywania napojów alkoholowych w w/w rejonie.
Planowany czasookres podejmowanych dzia³añ: 31.07.2020
 31.01.2021.
Dzielnicowy asp. £ukasz Kamiñski
prowadzi w rejonie sklepu AURORA przy os. na Stoku 51A
w Krakowie dzia³ania zmierzaj¹ce do wyeliminowania zjawiska spo¿ywania napojów
Planowany czasookres podejmowanych dzia³añ: 1.08.2020 
31.01.2021.
Dzielnicowy asp. szt. Rafa³ piewak
prowadzi dzia³ania maj¹ce na celu wyeliminowanie zjawiska
wybryków chuligañskich oraz spo¿ywania alkoholu i zak³ócania spokoju publicznego w
rejonie obiektu Rugby i
ogródka jordanowskiego
przy ul. Darwina w Krakowie.
Planowany czasookres
podejmowanych dzia³añ:
1.08.2020  31.01.2021.
Dzielnicowy sier¿.sz. £ukasz wi¹tkowski
prowadzi w rejonie placówki handlowej mieszcz¹cej siê w Krakowie przy
Grêba³owskiej 1 dzia³ania
prewencyjne wobec osób
naruszaj¹cych zakaz spo¿ywania alkoholu w obrêbie
przedmiotowej placówki.
Planowany czasookres
podejmowanych dzia³añ:
1.08.2020  31.01.2021.

RADA I ZARZ¥D DZIELNICY XVII, os. Na Stoku 15. Tel. 12 645 30 09, tel./faks 12 645 14 17. Przewodnicz¹cy  Andrzej Dziedzic, zastêpca przewodnicz¹cego  Leszek Zaleñski, cz³onkowie Zarz¹du
 Wies³aw Czy¿, Wies³aw Wojnarski, Jerzy Wójcik.
Dy¿ury cz³onków Zarz¹du w zwi¹zku z sytuacj¹ epidemiologiczn¹ zosta³y zawieszone. Dy¿ury pe³ni jedynie przewodnicz¹cy Andrzej Dziedzic  w ka¿dy poniedzialek, w godz. od 14.00 do 15.00
(po wczeniejszym uzgodnieniu terminu spotkania w sekretariacie Biura Rady Dzielnicy XVII).
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