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Uchwała Nr LX/ 389 /2018
Rady Dzielnicy IX
Łagiewniki – Borek Fałęcki
z dnia 02.10.2018r.
w sprawie: wniosku o przyznanie przez Prezydenta Miasta Krakowa Odznaki Honoris Gratia.
Na podstawie § 3 pkt 3 lit. j uchwały nr XCIX/1503/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12
marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek
Fałęcki w Krakowie (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2014r. poz. 1845 z
późn. zm.) Rada Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek Fałęcki uchwala, co następuje:
§1
Wnioskuje się o przyznanie przez Prezydenta Miasta Krakowa Odznak Honoris Gratia
dla:
1. Pani Małgorzaty Ożóg
2.

Pana Andrzeja Ożoga
§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady i Zarządu Dzielnicy IX
Łagiewniki – Borek Fałęcki
Jan S. Pietras

Uzasadnienie:

Rada Dzielnicy IX wnioskując o uhonorowanie odznaką Honoris Gratia Panią
Małgorzatę Ożóg i Pana Andrzeja Ożóg, popiera oczekiwania środowiska, w którym
Kandydaci działają aktywnie od wielu lat i w uzasadnieniu przedstawia Ich dokonania.
Pani Małgorzata Ożóg posiada stopień nauczyciela dyplomowanego oraz wyróżniającą
ocenę pracy. W swoim rozwoju zawodowym jako priorytet stawia sobie rozpoznawanie
zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz organizację zajęć
rozwijających zdolności
plastyczne, muzyczne, teatralne, literackie. Wstępem do tych działań jest określenie
rodzaju inteligencji występujących u każdego dziecka , określenie jego mocnych
i słabszych stron oraz wykorzystanie istniejących zdolności do wspierania obszarów
wymagających doskonalenia.
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W 2010 Pani Małgorzata Ożóg opracowała i wdrożyła program edukacyjny pt.
„Kraków- miasto talentów „ dla dzieci 4-6 letnich którego celem jest edukacja
artystyczna dzieci oraz rozwijanie przynależności regionalnej poprzez kontakt ze sztuką
krakowskich artystów oraz historią i kulturą Krakowa. Do współpracy przy realizacji
programu włączyła rodziców, dziadków dzieci , pracowników przedszkola oraz instytucje
kulturalne działające w środowisku. Korzyści wynikające z realizacji tego programu to
między innymi : poznanie twórczości krakowskich artystów, rozwój wyobraźni i twórczego
myślenia, poznanie etapów powstawania dzieł plastycznych i sztuki teatralnej, poznanie
krakowskich legend ,zwyczajów i zabytków, poznanie przyśpiewek krakowskich i tańca,
nabycie umiejętności budowania szopki krakowskiej. Nauczycielka prowadzi działania
mające na celu podniesienie poziomu artystycznego pracy przedszkola, na wyróżnienie
zasługuje przygotowywanie od 2006 r. szopki krakowskiej, która bierze udział w
ogólnopolskim konkursie pt.”Szopka Krakowska” zdobywając kolejne nagrody, np. w
roku 2011 Nagrodę w Grupie I Szopek Dziecięcych i Specjalne Wyróżnienie , w roku 2012
Specjalne Wyróżnienie , w roku 2013 nagrodę specjalną Dyrektora Muzeum Historycznego
Miasta Krakowa- „Krzysztoforka i Dorotki”.
W 2011 r. nauczycielka opracowała i wdrożyła Projekt artystyczno-ekologiczny pt.
„ Mali przyjaciele drzew” , którego celem było propagowanie wiedzy o drzewach i ich
roli dla środowiska oraz rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci poprzez kontakt z
przyrodą. Dzięki realizacji tego projektu dzieci wzbogaciły swoją wiedzę o drzewach,
nauczyły się prowadzić obserwacje przyrodnicze, aktywnie zaangażowały się w działania
na rzecz środowiska przyrodniczego, obcując z przyrodą odkryły nowe źródło inspiracji
twórczych, a placówka wzmocniła pozytywny wizerunek przedszkola jako
odpowiedzialnego ekologicznie. Do wspólnych działań przy realizacji tego projektu
zaprosiła wiele instytucji (Fundacja Aeris Futuro Klub Gaja ,Nadleśnictwo Myślenice,
Rada Dzielnicy IX, Dom Kultury „Podgórze”, Klub Sportowy ”Borek”) oraz całe rodziny
dzieci.
W 2012 r. Pani Małgorzata Ożóg była pomysłodawcą i opiekunem Projektu pt.
„ Dzieci -pierwsze wiersze” , którego celem było rozwijanie twórczej aktywności dzieci
w zakresie układania wierszy oraz rozbudzanie zainteresowań literackich poprzez osobisty
kontakt z polskimi poetami i ich twórczością. Projekt był odpowiedzią na zainteresowania
i oczekiwania dzieci zaobserwowane na zajęciach. Realizacja tego projektu przyczyniła się
do promowania przedszkola jako placówki dbającej o posługiwanie się poprawną i piękną
polszczyzną a publikacja twórczości dzieci w formie tomiku wierszy trafiła do rodzin
dzieci. Włączając nasze przedszkole do programu „Czytające przedszkola „ w ramach
kampanii społecznej „Cała polska czyta dzieciom” poszerzyła ofertę edukacyjną
przedszkola między innymi o : comiesięczne spotkania w bibliotece, spotkania z autorami i
ilustratorami książek dla dzieci, spotkania literacko-kulinarne ,warsztaty tworzenia wierszy,
konkursy literackie dla dzieci i rodziców.
Od 2012 r. prowadzi bezpłatne
warsztaty kulinarne dla przedszkolaków.
Zajęcia te mają na celu nauczyć dzieci czerpania radości ze wspólnego przygotowywania
potraw oraz zachęcić przedszkolaki do zdrowego odżywiania pokazując, że to, co jest
zdrowe
może
też
ładnie
wyglądać
i
wyśmienicie
smakować.
Dzięki warsztatom kulinarnym dzieci rozwijają nawyki racjonalnego i zdrowego
odżywiania, nabywają umiejętność planowania i organizowania swoich działań, rozwijają
swoją kreatywność, samodzielność, sprawność manualną, zapoznają się z zasadami savoirvivre przy stole.
Od września 2014 r. jest opiekunem Borkowskich Gromad Zuchowych działających
w przedszkolu ( ich tradycja sięga 1936 roku , jesteśmy jedynym przedszkolem w Polsce w
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którym działają gromady zuchowe). Nawiązała też współpracę z Kręgiem Seniorów
Harcerstwa Borkowskiego „Stara Brać”. Wartości wpisane w prawo zucha wspaniale
łączą się z opracowanym przez nas planem wychowawczym naszego przedszkola.
Jest Zastępca Komendantki i członek Rady Harcerskiego Szczepu im. Świętego Jana
Pawła II w Borku Fałęckim. Członek Kręgu Seniorów Harcerstwa Borkowskiego „Stara
Brać”. Od pięciu lat, po godzinach pracy, gdy koleżanki idą do domu, Małgosia zakłada
harcerską
chustę
i
przygotowuje
przedszkolaki
do
zuchowej
zbiórki.
Na każdej zbiórce pełni funkcję przybocznej drużynowych. Prowadzi część zajęć, uczy
piosenek i pląsów, uczestniczy w wycieczkach i wyprawach, pomaga przy
organizowanych występach zuchów. Organizuje spotkania z ciekawymi ludźmi.
W ramach rozwijania u dzieci zdolności i pasji, przeprowadziła z zuchami zajęcia
kulinarne, wykonując potrawy z produktów regionalnych. Nawiązała współpracę
z Urzędem Małopolskim, dzięki któremu przedszkolaki otrzymały kucharskie książki pt.
„W Kuchni Pięknego Jasia”.
Gdy ilość borkowskich zuchów zaczęła wzrastać, utworzono Szczep Harcerski. Wówczas
druhna Małgosia dodatkowo objęła funkcję Zastępcy Komendantki ds. organizacyjnych,
w których jest niezastąpiona. Do pracy społecznej na rzecz dzieciaków z Harcerskiego
Szczepu „Solvay” wciągnęła koleżanki, rodziców oraz męża i dwóch synów.
W 2016 roku Prezydent Miasta Krakowa, jako pierwszej w historii, przyznał specjalne
wyróżnienie – złoty certyfikat „Nauczyciel z Pasją”. Wtedy to po raz trzeci znalazła się w
finale tego konkursu.
Druhna Małgorzata jest m.in. autorem i realizatorem projektów 2010, 2011, 2012:
1. „Kraków –miasto talentów” dla dzieci 4, 5 i 6 – letnich, którego celem jest edukacja
artystyczna dzieci oraz rozwijanie poczucia przynależności regionalnej poprzez
kontakt ze sztuką krakowskich artystów oraz historią i kulturą Krakowa,
2. „Mali przyjaciele drzew”, którego celem było propagowanie wiedzy o drzewach
i ich roli dla środowiska oraz rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci poprzez
kontakt z przyrodą,
3. „Dzieci pierwsze wiersze”, którego celem było rozwijanie twórczej aktywności dzieci
w zakresie układania wierszy oraz rozbudzanie zainteresowań literackich poprzez
kontakt z twórczością polskich poetów.
Od roku 2013 jest koordynatorem realizowanego programu społecznego „Mały
wolontariat”.
Program ten ma na celu zachęcić dzieci do bezinteresownego poświęcania swojego czasu
i wysiłku na rzecz innych. Brała udział w wytyczeniu i malowaniu trzech szlaków
turystycznych w IX Dzielnicy Krakowa.
Z inicjatywy Pani Małgorzata Ożóg nasze przedszkole w roku szkolnym 2013/2014
przystąpiło do programu społecznego „Mały wolontariat”. Program organizowany jest
pod patronatem Wicewojewody Wielkopolskiego.
W ramach działalności małego wolontariatu w grudniu 2013 na terenie naszego
przedszkola nauczycielka przeprowadziła akcję pt. "Pierniczki dobroci". W ramach tej
akcji nasze przedszkolaki przygotowały świąteczne pierniczki , a dochód ze sprzedaży
został przekazany krakowskiemu hospicjum dla dzieci im. Ks. Tichnera.
Następnie mali wolontariusze postanowili sprawić radość przewlekle chorym dzieciom
spędzającym wiele miesięcy w Szpitalu w Prokocimiu. Dzieci napisały listy skierowane do
konkretnych dzieciaków oraz własnoręcznie wykonały dla nich drobne upominki. Mali
wolontariusze włączyli się też w trwającą już kilka lat w naszym przedszkolu zbiórkę
plastikowych zakrętek czy też w akcję na rzecz schroniska dla zwierząt „Gwiazdka dla
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zwierzaka”.
W ramach poszerzania działań naszego przedszkola w zakresie: poznania
i kultywowania tradycji regionalnych Pani Małgorzata Ożóg planuje od września 2015 r
ramach warsztatów kulinarnych krzewić wśród dzieci kulinarne dziedzictwo Małopolski .
Program ten realizowany jest
we współpracy z Urzędem Marszałkowskim w ramach
kampanii „ Zasmakuj w Małopolsce”.
Pani Małgorzata Ożóg wyróżnia się znajomością warunków rodzinnych
i środowiskowych wychowanków. Aktywnie współpracuje z rodzicami, włączając ich w
organizację procesu wychowawczo –dydaktycznego np. prezentacja zainteresowań,
zawodów. Chętnie podejmuje nowe zadania, w ich realizacji wykazuje się samodzielnością
i twórczą inwencją. Nauczycielka aktywnie uczestniczy w promowaniu placówki w
środowisku lokalnym poprzez współorganizację konkursów i uroczystości przedszkolnych,
zamieszczanie informacji o działalności przedszkola na stronie internetowej , jest też
autorką tekstów do gazetki informacyjnej Dzielnicy IX Miasta Krakowa.
Jest bardzo zaangażowana w pozyskaniu darczyńców, którzy pomagają rozwijać ofertę
edukacyjną placówki.
Pani Małgorzata Ożóg systematycznie doskonali swoje umiejętności poprzez udział w
różnych formach doskonalenia. Włączyła się też w pracę Przedszkolnej Sieci Współpracy
i Samokształcenia w ramach pilotażu "Nowa jakość edukacji w Gminie Miejskiej Kraków
w ramach nowej formuły kompleksowego wspomagania szkoły.
Pani Małgorzata Ożóg została uhonorowana następującymi odznaczeniami:
2012 -Nagroda Prezydenta Miasta
2016 – Nagroda Prezydenta Miasta
2014 –Wyróżnienie „Nauczyciel z pasją”
2000 r., 2001 r., 2006 r., 2010 r., 2011 r.
2013r., 2016
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Andrzej OŻÓG jest instruktor Koła Przyjaciół Harcerstwa w Borku Fałęckim. Członek
Kręgu Seniorów Harcerstwa Borkowskiego „Stara Brać”. Członek Rady Szczepu „Solvay”.
Prezes Koła Pszczelarzy Gminy Mogilany w ramach struktur Wojewódzkiego Związku
Pszczelarzy
w
Krakowie.
Przewodniczący
Rady
Rodziców
w Gimnazjum nr 1 w Skawinie. Autor i realizator projektu „Poznaj pszczoły”.
Od wielu lat, na terenie IX Dzielnicy Łagiewniki – Borek Fałęcki, prowadzi działania
informacyjno-dydaktyczne z zakresu kształtowania postaw ochrony dziedzictwa
przyrodniczego i kulturowego. Podczas corocznych Dni IX Dzielnicy oraz
w krakowskich szkołach i przedszkolach organizuje warsztaty pszczelarskie, które cieszą się
ogromnym zainteresowaniem dzieci i nauczycieli. Warsztaty, realizowane w ramach
projektu edukacyjnego „Poznaj pszczoły", wzbogacają ofertę edukacyjną placówek
oświatowych. Są to niezwykle interesujące zajęcia o tematyce przyrodniczej. Dzieci
zapoznają się z życiem pszczelej rodziny, dowiadują się, na czym polega praca pszczelarza,
uzmysławiają sobie wielkie znaczenie pszczół dla przyrody i człowieka, poznają
właściwości odżywcze miodu.
Druh Andrzej jest krakowskim szopkarzem. Od wielu lat, oprócz własnej szopki, pomaga
zuchom i przedszkolakom budować ich własne. W roku 2016, za nowatorstwo
i polisensoryczność szopki, został wyróżniony w kategorii szopek małych - był to 74
Konkurs Szopek Krakowskich organizowany przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.
Doradza
harcerzom
w
sprawach
programowych
i gospodarczych, często uczestniczy w zbiórkach. Organizuje wycieczki, wyprawy, turnieje.
W roku 2017 był głównym realizatorem budowy i odsłonięcia Pomnika Poległych w II
Wojnie
Światowej
harcerzy
borkowskich.
Brał
udział
w
wytyczeniu
i malowaniu trzech szlaków turystycznych w IX Dzielnicy Krakowa.
Pan Andrzej Ożóg został uhonorowany następującymi odznaczeniami:
- Brązowa Odznaka w uznaniu zasług dla Polskiego Związku
Pszczelarskiego
- Tytuł Szeryfa Praw Dziecka nadany przez Szkołę Podstawową nr 4
w Skawinie za szczególny wkład w walkę o prawa dziecka na
terenie miasta i gminy Skawina
- Statuetka Złotych Słoneczników przyznana przez portal
CzasDzieci.pl za najbardziej rozwojową inicjatywę dla dzieci
w kategorii przyroda w Krakowie
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