
Lipiec – sierpień 2011, rok XVI, nr 4
Magazyn 

Rady i Zarządu
Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim

Miasta Krakowa

BIEŻANÓW NOWY BIEŻANÓW PROKOCIM NOWY PROKOCIM NA KOZŁÓWCE RŻĄKA ZŁOCIEŃ

IS
SN

 1
42

6-
32

11
eg

z.
 b

ez
pł

at
ny

W numerze:
XVIII Dni Prokocimia .........................1-2

90 lat KS Kolejarz Prokocim ............... 2

Wydarzyło się w dzielnicy................... 3

MOPS .................................................... 3

Dzień Dziecka 
w Nowym Prokocimiu ......................... 3

Z prac Rady Dzielnicy ` ........................ 4

Dzień Dziecka na Rżące ...................... 4

Piknik Rodzinny w SP 61 .................... 5

Wernisaż małych artystów 
w Zachęcie ........................................... 6

Nasza wielka grecka wycieczka ......... 6

Jan Banaś laureatem Medalu 
im. Erazma Jerzmanowskiego
„Zasłużony dla Prokocimia” ............... 7

Krystian Figiel laureatem 
Stypendium Edukacyjnego 
im. Erazma Jerzmanowskiego ........... 8

Miejsce w kadrze i pierwsze medale 8

Każde dziecko ma prawo do sukcesu!
„Podzielmy się wiedzą” ...................... 9

Centrum Kultury SM „Na Kozłówce”  
zaprasza ............................................... 9

Stowarzyszenie „Przyjaciele” 
dla „Orlika” ......................................... 10

Wiecha zawisła 
nad budową basenu ......................... 10

Spotkanie na Kozłówku ................... 11

Paulinko – Polska jest dumna 
z Ciebie! ............................................. 11

Turniej tenisa ..................................... 12

DNI PROKOCIMIA 
11–12 czerwca 2011 r.



Lipiec – sierpień 20112

nakład 6 tys. egz.
WYDAWCA:

Dzielnica XII Bieżanów-Prokocim
REDAGUJE ZESPÓŁ:

TOMASZ GUZIK
– Redaktor Naczelny
KONRAD SPRYŃCA
– z-ca Redaktora Naczelnego
PATRYCJA BIEŃ
GRAŻYNA FIJAŁKOWSKA
AGATA GWIAZDA
ZBIGNIEW KOŻUCH
MIECZYSŁAW LASOTA

ADRES REDAKCJI:
ul. Kurczaba 3, 30-868 Kraków 
tel/fax 012 658 26 11
e-mail: redakcjadwunastki@gmail.com

SKŁAD, ŁAMANIE, DRUK:
EKODRUK, tel./fax: 12 296 19 09

Redakcja zastrzega sobie prawo do skra-
cania i korekty artykułów oraz opatrzenia
ich własnymi tytułami. Artykułów nie za-
mówionych redakcja nie zwraca. Za treść
artykułów i prawa autorskie wykorzysta-
nych zdjęć odpowiadają autorzy tekstów.
Wydawca nie ponosi odpowiedzialności
za treść reklam.

Rada Dzielnicy XII
Bieżanów-Prokocim
ul. Kurczaba 3
tel./fax: 12 658 26 11
e-mail: rada@dzielnica12.krakow.pl
www.dzielnica12.krakow.pl

Sekretariat przyjmuje:
Poniedziałek 1200–1500
Wtorek 1400–1700
Środa 1200–1500
Czwartek 1200–1500
Piątek 1200–1500

Dyżury Członków Zarządu:
Przewodniczący:
ZBIGNIEW KOŻUCH
– piątek 1000–1200
Z-ca Przewodniczącego:
RAFAŁ BUCHELT
– wtorek 1600–1800
Członkowie Zarządu:
WIESŁAW MARKOWICZ
– czwartek 1600–1800
JANUSZ ZADWÓRNY
– poniedziałek 1100–1200
AGATA GWIAZDA
– środa 1700–1800

Dyżury Radnych Miasta Krakowa:
GRAŻYNA FIJAŁKOWSKA
– piątek 1000–1100
ANNA MROCZEK
– 1 i 3 czwartek miesiąca 1800–1900

Dyżury Straży Miejskiej
w Radzie Dzielnicy XII:

– każdy 1 wtorek miesiąca 1600–1700

DNI PROKOCIMIA 11-12 czerwca 2011 r.
Podczas tegorocznych Dni Prokocimia uroczyście obchodzono 100- lecie Harcerstwa w Prokocimiu,

oraz 90-lecie Klubu Sportowego Kolejarz Prokocim. Obchodom towarzyszyły spotkania i wystawy oko-
licznościowe. W Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Na Wrzosach została otwarta wystawa poświę-
cona historii harcerstwa. W pałacu Jerzmanowskich – wystawa poświęcona historii Klubu. Wydano rów-
nież dwie monografie: „Na harcerskim szlaku” oraz „90 lat Klubu Sportowego Kolejarz Prokocim”.

Niedzielny piknik rozpoczął przemarsz ulicami Prokocimia Orkiestry Dętej „Wieniawa”. Na usta-
wionej w parku Jerzmanowskiego scenie można było podziwiać występy dzieci i młodzieży z M D K im.
K I Gałczyńskiego, oraz prokocimskich placówek oświatowych. Piknikowi towarzyszył harcerski biwak,
gry i zabawy organizowane przez harcerzy ze Szczepu „Gwieździsty”, oraz harcersko-piłkarska gra tere-
nowa zorganizowana przez MDK.

Punktem kulminacyjnym uroczystości było wręczenie Medalu im. Erazma Jerzmanowskiego
„Zasłużony dla Prokocimia” działaczowi społecznemu Janowi Banasiowi oraz Stypendium Edukacyj-
nego im. E i A Jerzmanowskich uzdolnionemu wiolonczeliście Krystianowi Figlowi. Słoneczny piknik
zakończył występ zespołu Soul Finger.

Organizatorami uroczystości byli: Rada Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim, MDK im. K I Gałczyń-
skiego, Polska Prowincja Zakonu św. Augustyna, Towarzystwo Przyjaciół Prokocimia, Klub Sportowy Ko-
lejarz – Prokocim, ZHP Sztab Organizacyjny Obchodów 100-lecia Harcerstwa w Prokocimiu.

Grażyna Fijałkowska 

W dniach 11, 12 czerwca odbywały się obchody 90-lecia KS Kolejarz Prokocim. Uroczystości
 rozpoczęły się w sobotę mszą świętą w Kościele Rektoralnym OO Augustianów w Prokocimiu. Po mszy
nastąpiło złożenie kwiatów pod pomnikiem Erazma Jerzmanowskiego. Kolejnymi etapami uroczystości
było zwiedzanie jubileuszowej wystawy pamiątek poświęconych klubowi, złożenie kwiatów pod
 pomnikiem Lotników z Prokocimia, oraz jubileuszowa akademia w sali widowiskowej MDK im. K. I.
Gałczyńskiego. 

Oficjalną część akademii poprzedził występ artystyczny dzieci ze SP nr 24, co między innymi było
nawiązaniem do początków działalności klubu, kiedy to funkcjonowała sekcja rytmiki. Na akademii byli
obecni: Dyrektor Wydziału Sportu Barbara Mikołajczyk, Radny Miasta Krakowa Marcin Szymański, Wice-
przewodniczący Rady Dzielnicy XII Rafał Buchelt, Dyrektor XV LO Beata Adamus, Dyrektor SP nr 24
Małgorzata Fyda oraz Dyrektor MDK Teresa Grzybowska.

Swoją obecnością zaszczycili też piłkarze ,,Kolejarza”: Leszek Ziernicki, Kazimierz Jastrzębski, a także
Marek Rakoczy, syn Edwarda Rakoczego, autora kroniki klubowej pisanej ręcznie, z fantazyjnym wkle-

90 lat KS Kolejarz Prokocim

dokończenie na str. 4
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WYDARZYŁO SIĘ
W DZIELNICY XII BIEŻANÓW-PROKOCIM I NIE TYLKO…

1.06. Przegląd ogródków jordanowskich
4.06. Artystyczny przegląd przedszkoli w MDK na Wrzosach
5.06. Dzień otwarty magistratu
11.06. Obchody 90-lecia Klubu Sportowego Kolejarz Prokocim
11-12.06. „Dni Prokocimia”
16.06. Odbiór chodnika na terenie ogródka jordanowskiego przy ul. Lilli Wenedy 
30.06. Komisja dokonała odbioru remontu chodnika przy ul. Popławskiego

Zbigniew Kożuch

MOPS
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, Filia Nr 8 informuje,

że funkcjonujący do tej pory w siedzibie Filii Punkt Informacji, Wsparcia i Po-
mocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie, od dnia 01.06.2011 r. zos-
taje przeniesiony do Filii Nr 3 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy
ul. Powstańców Wielkopolskich 3. W celu zwiększenia dostępności
oferty osobom zainteresowanym, dyżury będą pełnione codziennie wg po-
danego niżej harmonogramu :

– poniedziałek – godz. 14.00 – 18.00 (dyżur pracownika socjalnego)
– wtorek – godz. 14.00 – 18.00 (dyżur pracownika socjalnego)

– środa – godz. 14.00 – 18.00 (dyżur psychologa )
– czwartek – godz. 14.00 – 18.00 (dyżur prawnika )
– piątek – godz. 10.00 – 14.00 (dyżur pracownika socjalnego)

W punkcie, osoby zamieszkujące zarówno na terenie całej dzielnicy
Podgórza, jak i wszystkie inne zainteresowane taką formą pomocy będą
mogły skorzystać z porady prawnej, psychologicznej, socjalnej, wsparcia
oraz uzyskać informacje na temat instytucji i osób pomagających osobom
uwikłanym w przemoc. 

Dzień Dziecka w Nowym Prokocimiu
W niedzielę 29 maja na boisku Szkoły Podstawowej nr 117 odbyła się

impreza z okazji Dnia Dziecka, tradycyjnie organizowana na naszym osiedlu
od wielu lat przez Klub Kultury „Zachęta” Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy
Prokocim oraz Stowarzyszenie Nowy Prokocim „Przyjaciele”.

Jak co roku program zawierał propozycje różnorodnych form zabaw,
konkursów oraz zawodów rekreacyjno- sportowych. Jest to impreza z nie-
cierpliwością oczekiwana przez najmłodszych mieszkańców naszego
osiedla ponieważ zawsze w dniu ich święta staramy się zapewnić im wiele
atrakcji oraz radosnych przeżyć. Organizatorzy jak co roku zadbali aby kon-
kurencje były atrakcyjne oraz różnorodne. Dzieci rywalizowały w takich kon-
kurencjach jak biegi przełajowe, biegi w workach, rzuty piłeczką do kosza,
wyścigi sprawnościowe na rowerach oraz malowanie kredą na asfalcie.
Dzieci miały możliwość porozmawiania z przybyłym na nasz festyn funk-
cjonariuszem policji drogowej o jego pracy a przy okazji zrobienia sobie pa-
miątkowej fotografii na policyjnym motorze. Hitem imprezy okazał się jed-
nak przyjazd na sygnale strażaków oraz możliwość wyjazdu na podnośniku
drabiny strażackiej i podziwianie naszego pięknie zazielenionego o tej porze
roku osiedla z wysokości około 30 metrów. Na zakończenie imprezy zapre-
zentowała się gorąco przyjęta przez licznie zgromadzonych grupa taneczna
„Adrenalina” prowadzona przez panią Natalię Radziszewską. 

Natomiast 28 maja w Samorządowym Przedszkolu nr 150 odbył się fe-
styn „Zielone Święto Rodziny”. W takim dniu przedszkole ma możliwość za-
prezentowania swoich osiągnięć oraz talentów artystycznych dzieci zapro-
szonym gościom oraz rodzicom, którzy licznie przybyli podziwiać swoje
pociechy. Festyn był poświecony tematyce ekologii, ponieważ w tym roku
przedszkole nr. 150 otrzymało wyróżnienie jako najbardziej ekologiczne
przedszkole w Krakowie w konkursie zorganizowanym przez Gazetę Kra-
kowską oraz firmę Ikea.

Również w sobotę 28 maja Szkoła Podstawowa nr. 117 dla swoich
uczniów zorganizowała obchody Dnia Dziecka. Szczególną atrakcją było za-
prezentowanie przez funkcjonariuszy policji możliwości trzech owczarków
niemieckich wyszkolonych do wyszukiwania narkotyków oraz materiałów
wybuchowych. Dużym zainteresowaniem cieszyła się również zorganizo-
wana przez uczniów wystawa zwierzątek jakie posiadają w swoich miesz-
kaniach Natomiast rodzice tradycyjnie zadbali o doskonałe domowe wy-
pieki dla dzieci oraz przybyłych gości.

Jak co roku podczas obchodów Dnia Dziecka w Nowym Prokocimiu
było kolorowo, tanecznie, sportowo oraz wesoło.

Mieczysław Lasota
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Dzień Dziecka na Rżące
Dzieci , które przybyły nad oczko wodne do parku na os. Rżąka w dniu

4 czerwca 2011 r. wzięły udział w pikniku „Dzień Dziecka na Rżące”.
Organizatorzy imprezy: Rada i Zarząd Dzielnicy XII, MOPS w Krakowie,

Parafia p.w. NNMP, Koło Przyjaciół Oczka Rżąka zapewnili dzieciom i ich ro-
dzicom wiele atrakcji takich jak zawody w łowieniu ryb czy malowanie kredą
na alejkach parkowych. Funkcjonariusze Straży Pożarnej schładzali uczest-
ników z sikawki a Policjanci czuwali nad bezpieczeństwem dzieci. 

Pod bacznym okiem funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego KMP
dzieci mogły zdobyć kartę rowerową. Zespół „Banshee” przygrywał irlan-

dzkie melodie. Można też było posilić się drożdżówką z soczkiem lub
kiełbaską z grilla. Starsi chłopcy rozegrali mecz piłki nożnej a młodsze dzieci
oglądały w tym czasie bajkę w kinie letnim.

Na zakończenie pikniku wszystkie dzieci zostały obdarowane nagro-
dami oraz prezentami, ufundowanymi przez licznych sponsorów, za co im
gorąco dziękujemy. Dzieci już czekają na kolejny „Dzień Dziecka”.

Janusz Zadwórny

Z PRAC RADY DZIELNICY XII
Na czerwcowej sesji Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim radni pod-

jęli następujące uchwały: 

Negatywnie zaopiniowano 
– Budowę czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z ga-

rażami podziemnymi, parkingiem naziemnym na działce nr 182/8 obr.
55 jedn. ewid. Podgórze wraz ze zjazdem, drogą dojazdową i infra-
strukturą techniczną na działkach nr 182/7, 182/8 obr. 55 jedn. ewid.
Podgórze przy ul. Jerzmanowskiego w Krakowie.

– Budowę zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
wraz z lokalami usługowymi, garażami podziemnymi, naziemnymi
miejscami postojowymi i wewnętrznym układem drogowym na
działkach nr : 41/5, 43/1, 43/3, 42/3, 225/1, 226/1, 221/1 i 219/4 obr.
104 Podgórze oraz na częściach działek nr: 39/2, 40/3, 40/4, 41/4, 42/1,
42/2, 43/2, 43/4, 43/5, 224/2, 223/2, 222/1, 220 i 219/3 obr. jw. wraz ze
zjazdem (z ul. Domagały) na działkach nr 234, 272/3 i 40/4 obr. jw. przy
ul. Domagały w Krakowie. W uzasadnieniu radni podnieśli argument
braku odpowiedniego uregulowania zlewni rzek Serafy i Drwinki.

Członkowie rady dzielnicy wnioskowali również do ZIKiT w sprawach
 takich jak 
– przeniesienia postoju taksówek z ul. Na Kozłówce 16 na postój na rogu

ul. Na Kozłówce/ Spółdzielców w Krakowie ( max 3 stanowiska posto-
jowe).

– wprowadzenie strefy zamieszkania na drodze dojazdowej do bloków
20F, 20G i 20H biegnącej pomiędzy ul. Aleksandry i ul. Kaimską. 

Ze względu na brak pozytywnej opinni ZIKIT co do możliwości zrealizo-
wania zadania pod „Budowa Parku Aleksandry” w kwocie 120 000 złotych

zdecydowano o rezygnacji z wyżej wymienionego zadania i środki
 finansowe przeznaczona na następujące cele: 
1) zagospodarowanie terenu Parku Aleksandry – 44 tys. zł (środki te mają

być przeznaczone wyłącznie na zrealizowanie dokończenie bra-
kujących chodników)

2) remont dachu w Szkole Podstawowej 117 – 15 tys. zł
3) remont chodnika w ul. Jerzmanowskiego – kwota 15 tys. zł 
4) remont alejek w okolicy ul. Ćwiklińskiej – 15 tys. zł
5) remont dojścia do chodnika ul. Teligi 22 – 8 tys. zł
6) remont łazienek w Zespole Szkól Ogólnokształcących nr 12 – 10 tys. zł
7) remont szatni w Gimnazjum nr 29 - 10 tys. zł.

Zrezygnowano również z zadania pn „Dofinansowanie konkursów
szkolnych” 5000 złotych ( zadania te był finansowane z rezerwy ) a środki
przeznaczono na zakup radiowozu dla VI komisariatu Policji przy ul Ale-
ksandry.

Zmieniono również zakres rzeczowy zadania priorytetowego na rok
2011 pn. Opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy boiska spor-
towego w ramach projektu „Moje boisko – Orlik 2012” na obiektach Klubu
Sportowego Baszta na zadanie pn. Wykonanie projektu zagospodarowania
terenu Klubu Sportowego Baszta na potrzeby sportowe. Zmiana zakresu
rzeczowego zadania wynikała z braku możliwości budowy na terenie obec-
nie zajmowanym przez Klub Sportowy Baszta, typowego boiska Orlik 2012
(zbyt mała dziełka). Zdecydowano również o dofinansowaniu remontów
ulic Weigla południe, oraz ul Smolnej. Przeznaczono też środki finansowe
w wysokości 3 000 zł na dofinansowanie imprez kulturalnych organizowa-
nych przez filie Podgórskiej Biblioteki Publicznej nr: 1, 2, 14.

Zbigniew Kożuch

janymi zdjęciami. Na początku uroczystości uczczono chwilą ciszy osoby
związane z Klubem, które odeszły w ciągu ostatnich pięciu lat: piłkarze Jan
Krzeczkowski, Stanisław Flanek, działacz Marek Matuszewski. 

W trakcie Akademii uhonorowani zostali klubowi działacze: Grzegorz
Kmita, Józef Małecki, Wojciech Tupta, Stanisław Sitkowski, Tarnawski Andrzej,

Krystyna Ślusarczyk, Robert Moskal, Aleksander Kucabiński. Także Klub otrzy-
mał nagrody od PZPN i od MZPN za 90 lat działalności. Nagrody wręczał
członek zarządu PZPN a zarazem Wychowanek Prokocimia Zbigniew Lach.

W niedzielę odbyła się sztafeta pokoleń. Wszystkie grupy wiekowe od
żaczków po ,,oldbojów” rozgrywały swoje mecze. Równolegle z obchodami
90 lecia Klubu Sportowego toczyły się obchody 100 lecia Harcerstwa w Pro-
kocimiu oraz Dni Prokocimia.

Adam Hawryszkow Jagieliński

90 lat KS Kolejarz Prokocim
dokończenie ze str. 2
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Piknik Rodzinny w SP 61

Wydarzeniem, które wpisało się już na stałe do kalendarza uroczystości
i imprez Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, jest
Piknik Rodzinny.

W sobotnich piknikach od lat bierze udział cała społeczność szkolna,
czyli uczniowie i ich rodzice ( a nawet dziadkowie), dyrekcja, nauczyciele,
pracownicy administracji oraz zaproszeni goście.

Tegoroczny piknik odbył się w ostatnią majową sobotę, tj. 28.05.2011
roku. Pomimo deszczowej pogody zgromadził wielu entuzjastów tej co-
rocznej imprezy.

Na początku publiczność obejrzała przygotowane specjalnie na ten
dzień przedstawienie pt. „Śpiąca królewna” oparte na motywach znanej
wszystkim baśni Ch. Perraulta. Reżyserem spektaklu była pani Beata Nowa-
kowska. W role baśniowych bohaterów wcielili się nauczyciele, panie dy-
rektor oraz niektórzy uczniowie. Narrator wprowadził widzów w krainę
baśni, do pięknego królestwa, w jakim żyli król i królowa. Pewnego dnia uro-
dziła im się córka. Na wielką ucztę zaproszono dobre wróżki, które przybyły
w rytmie lekkiego walca. Niestety nastrój zepsuła zła wróżka. Ta rzuciła na
dziecko czar. Dobra wróżka, Melodia, zmieniła złą wróżbę. Królewna po szes-
nastu latach ukłuła się w palec wrzecionem i usnęła na sto lat i jeden dzień.
Uratował ją książę, który pocałunkiem zdjął z niej klątwę i w nagrodę otrzy-
mał rękę królewny. Publiczność została oczarowana wspaniałą grą aktorską,
a szczególności umiejętnościami tanecznymi występujących w przedsta-
wieniu. Podziwiano pięknego walca w wykonaniu wróżek, wirujący taniec
Odelii, solowy występ baletowy królewny oraz zatańczony z gracją przez
wszystkich na koniec sztuki menuet. Zachwyceni występem widzowie na-
grodzili aktorów gromkimi brawami.

Tego dnia szkoła zamieniła się w olbrzymi zamek z licznymi komna-
tami. Każde dziecko otrzymało kartkę z rysunkiem zamku, na którym za-
znaczone były komnaty. Zadanie uczniów polegało na odnalezieniu wszyst-
kich komnat i wykonaniu znajdujących się w nich poleceń. Trzeba było m.in.
wykonać rzut kapeluszem do celu, zbudować zamek z kartonów, połączyć
angielskie słowa z odpowiadającymi im obrazkami, ułożyć z wykorzysta-
niem komputera tangram. Szczególne zainteresowanie dzieci wzbudziło
zadanie sprawdzające wiedzę na temat miejsc, obiektów związanych z his-
torią Prokocimia. Uczniowie losowali numery makiet budynków (m.in. nasza

dawna szkoła, kościół, Pałac Jerzmanowskich, dawna stajnia – obecnie koś-
ciół augustiański pod wezwaniem św. Mikołaja z Toletino, młyn, budynek
TSL), a następnie odpowiadali na pytania związane z tym miejscem. Aby
otrzymać „pieczątkę” należało dany obiekt postawić na mapie we właści-
wym miejscu. Dodatkowym utrudnieniem było to, że model pałacu i koś-
cioła trzeba było złożyć. Mapę i modele do tej „komnaty” zostały pożyczone
z MDK przy ulicy Na Wrzosach.

Po odnalezieniu wszystkich komnat i wykonaniu zadań dzieci losowały
nagrody. Zabawa ta bardzo podobała się naszym uczniom.

W trakcie trwania imprezy otwarta była piknikowa kawiarenka, w któ-
rej serwowano pyszne ciasta i ciasteczka upieczone przez rodziców oraz
kawę. Chętni mogli zaopatrzyć się także w majowy numer szkolnej gazetki
„Czas na nas” roznoszony przez kolporterów z kółka dziennikarskiego.

Tego dnia gościliśmy też artystkę, p. Marię Figiel, która zaprezentowała
galerię swoich prac malarskich. Podziwialiśmy nie tylko przykuwającą wzrok
wystawę, ale również wytwory pracy artystki, tworzone na naszych oczach.

Pełen emocji i wielu wrażeń tegoroczny Piknik Rodzinny był imprezą
bardzo udaną. Stanowił dla wszystkich dobrą zabawę a także przyczynił się
do dalszej integracji całej społeczności szkolnej. 

Beata Nowakowska (koordynator imprezy),
Monika Dudek (opiekun szkolnej gazetki)
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Wernisaż małych artystów w Zachęcie

W czwartek, 26 maja 2011 roku, w hallu Klubu Kultury „Zachęta”
przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Prokocim”, odbył się ko-
lejny wernisaż prac plastycznych dzieci uczęszczających na zajęcia
do pracowni plastycznej prowadzonej przez mgr szt. Agnieszkę
Safińską.

Wystawione prace wykonano różnymi technikami rysunkowymi i ma-
larskimi, co nadało pomieszczeniu hallu wyjątkowo radosny, odświętny
charakter. Po raz pierwszy zaprezentowane były prace przestrzenne dzieci
szkolonych w sztuce origami przez Panią Agnieszkę Natkaniec oraz kilka
prac rysunkowych uczestniczek zajęć z rysunku dla dorosłych, prowadzo-
nych przez Panią mgr wychowania plastycznego – Izabellę Kowalską-Piper. 

Gospodarzy wernisażu, jak i zaproszonych gości przywitał Prezes
Spółdzielni Mieszkaniowej – Zbigniew Socha, natomiast dyplomy i drobne
upominki dla artystów, przygotowały i wręczały Panie Izabella Kowalska-
Piper i Katarzyna Góra.

Mali artyści oraz ich Rodzice odebrali słowa pochwały i uznania za na-
prawdę piękne prace, w których dzieci przejawiają ogromną wrażliwość i ta-
lent.  Na zakończenie wernisażu, który przebiegał w miłej atmosferze, nie
zabrakło słodkiego poczęstunku.

Wszystkich zainteresowanych zajęciami plastycznymi zapraszamy po
wakacjach do Klubu Kultury „Zachęta” przy ulicy Kurczaba 25.

Agnieszka Safińska

Nasza wielka grecka wycieczka

W dniach 22 – 30 maja 2011 r. uczniowie Gimnazjum nr 29 im. Jana
Pawła II w Krakowie zwiedzili w ramach projektu „Europa bez granic” uroczą
Grecję i jej wyjątkowe zabytki. Mieszkali na Riwierze Olimpijskiej, w Lepto-
karii, u podnóża masywu górskiego z tajemniczym Olimpem. Czas pobytu
wypełniały przede wszystkim wycieczki – do Dion, Delf, klasztorów
wiszących na skałach w Meteorach, Salonik, Termopili i oczywiście stolicy
państwa – Aten. Starożytna Grecja, którą młodzież zna z lekcji historii i mi-
tologii, odsłoniła przed wszystkimi swoje pamiątki, zachwyciła i pozosta-
wiła niezwykłe wrażenia. Czas wycieczki przypadał na okres pięknej,

słonecznej pogody, wobec tego wszyscy plażowali i kąpali się w Morzu Egej-
skim. Grecja była kolejnym państwem, które uczniowie tego gimnazjum
poznawali bliżej. Majowe wyjazdy w różne zakątki Europy stały się od ośmiu
lat tradycją tej szkoły. Francja, Holandia, Belgia, Anglia, Niemcy, Włochy i Wa-
tykan – to miejsca, które już zwiedzili i przekonali się, że podróże kształcą,
a znajomość języków obcych pozwala w każdym miejscu poza granicami
kraju czuć się swobodnie. W przyszłym roku kolejna wycieczka. Dokąd ? Na
pewno podpowiedzą sami uczniowie.

Maria Zakrzewska



Lipiec – sierpień 2011 7

JAN BANAŚ – LAUREATEM MEDALU 
IM. ERAZMA JERZMANOWSKIEGO 
„ZASŁUŻONY DLA PROKOCIMIA”

Nagroda ustanowiona z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Prokocimia
im. A i E Jerzmanowskich i Polską Prowincję Zakonu św. Augustyna, dla
osoby szczególnie zasłużonej za pracę społeczną na rzecz Prokocimia zos-
tała wręczona podczas Dni Prokocimia 12 czerwca 2011 r. w parku Jerzma-
nowskich. Laureatem nagrody został pan Jan Banaś, który swoją pracą w To-
warzystwie Przyjaciół Prokocimia przyczynił się do upowszechnienia wiedzy
o Eraźmie Jerzmanowskim, historii Prokocimia i jego mieszkańców, a swoją
działalności społeczną do rozwoju dzielnicy Prokocim. Nagrodę: medal pa-
miątkowy, oraz dyplom wręczyli wiceprezydent Miasta Krakowa Elżbieta
Lęcznarowicz, prowincjał Zakonu Augustianów ojciec Jan Biernat, oraz pre-
zes Towarzystwa Przyjaciół Prokocimia Roman Rozlachowski. 

Jan Banaś (ur. 8. XII. 1922 r., Gdów), geodeta, pisarz, działacz społeczny,
członek zarządu Towarzystwa Przyjaciół Prokocimia im. Erazma i Anny Jerz-
manowskich, honorowy prezes Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Pol-
skiej i Byłych Więźniów Politycznych – Koło Podgórze. Człowiek wielkiej
dobroci, pogodny, życzliwy, z duszy i serca ,, Prokocanin”

W 1960 r. wraz z rodziną osiedlił się w Prokocimiu i aż do emerytury
pracował w przedsiębiorstwie GEOPROJEKT na stanowisku geodety, a pó-
źniej Kierownika Robót Geodezyjnych. W czasie wieloletniej pracy zjednał
sobie opinię wyjątkowo kompetentnego i rzetelnego pracownika. Oprócz
wykonywanych czynności zawodowych, pracował społecznie na rzecz
miasta Krakowa, a przede wszystkim dla Prokocimia – miejsca, które naj-
bardziej ukochał, oddając mu swoje siły i serce. Oto kilka najważniejszych
prac które wykonał na terenie Prokocimia: 
• W latach 1960- 1965 był głównym geodetą przy budowie Uniwersy-

teckiego Szpitala Pediatrycznego w Prokocimiu. ( dokumentacja otrzy-
mała I miejsce w II Konkursie Ogólnopolskim, jakości pomiarów Przed-
siębiorstwa GEOPROJEKT 1966). 

• W latach 1966–1971 r. był członkiem Społecznego Komitetu Budowy
Parku Sportu i Wypoczynku w Prokocimiu. Wykonał nieodpłatnie
całość prac geodezyjnych, prowadził również nadzór techniczny nad
całokształtem wykonywanych prac. 

• W latach 1971-74 brał udział w pracach związanych z budową kom-
pleksu boisk sportowych przy LO nr XV. Wykonał nieodpłatnie pomiary
geodezyjne i prowadził nadzór techniczny. 

• W latach 1986- 1997 pracował społecznie jako geodeta przy budowie
Domu Parafialnego parafii pw. Matki Bożej Dobrej Rady. 

• Na przełomie lat 80/90 był przewodniczącym Społecznego Komitetu
budowy linii telefonicznych w Prokocimiu – przybyło wówczas 60 no-
wych numerów telefonicznych.

• W latach 1998- 2001 był aktywnym członkiem i dokumentalistą
Społecznego Komitetu Protestu przeciwko budowie tzw. „trasy bagro-
wej”, która zniszczyłaby zabytki i infrastrukturę Starego Prokocimia. 

• Od 1989 r. działa aktywnie w Towarzystwie Przyjaciół Prokocimia im.
Erazma Jerzmanowskiego. Dzięki jego zaangażowaniu powstał m. in.
Pomnik Lotników z Prokocimia. 

W ramach Towarzystwa przez wiele lat był przewodniczącym koła „Ko-
rzenie” dokumentującego historię Prokocimia. Zebrał materiały do kilku-
nastu zeszytów historycznych, m. in. Fundacja Jerzmanowskich, Budowa
Kościoła w Prokocimiu, Budowa Osiedla Kolejarzy, Budowa Domu Parafial-
nego, Historia Harcerstwa w Prokocimiu, Ruch Oporu w Prokocimiu, Miejsca
Pamięci na terenie Prokocimia, Prokocim wczoraj i dziś, Dokumentacja Po-
mnik Lotników z Prokocimia. 

Jan Banaś jest autorem książek: „Ludzie Prokocimia” ( 2004), współau-
torem (wraz z córką) publikacji: „Miejsca Pamięci Narodowej na terenie Pod-
górza” (2006), oraz współautorem kilku artykułów dotyczących historii Pro-
kocimia które ukazywały się w czasopiśmie ,,Dwunastka”. Zebrał również
materiały do kolejnych książek: „Ludzie Prokocimia” – część II, oraz „Miejsca
Pamięci Narodowej na terenie Krakowa”(w opracowaniu). 

Jan Banaś aktywnie współpracował z prokocimskimi placówkami oś-
wiatowymi i kulturalnymi, angażując się w prace w Komitetach Rodziciel-
skich: Przedszkola, SP nr. 61, LO nr. XV. W późniejszym czasie jako przedsta-
wiciel Towarzystwa Przyjaciół Prokocimia i Związku Kombatantów, brał
udział w akademiach okolicznościowych i prelekcjach dla młodzieży. Do
dziś uczestniczy każdego roku wraz z młodzieżą szkolną w uroczystości
składania kwiatów pod pomnikiem Mieszkańców Prokocimia, którzy zginęli
podczas II wojny światowej. 

W ciągu kilkudziesięciu lat pracy społecznej został odznaczony wie-
loma odznaczeniami. Ważniejsze z nich, to:
• Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1990)
• Srebrny Krzyż Zasługi (1979)
• Medal Zasługi Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycz-

nych (1997)
• Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci (2005) 
• Medal „Honoris Gratia” ( 2006), 
• Medal „Zwycięstwa nad Faszyzmem” przyznanym przez prezydenta

Ukrainy (2010), 
• Złota Odznaka „Za Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa” (1971),
• Odznaka „Przyjaciel Szkoły” – przyznana przez LO nr XV (1974)
• Odznaka ,, Złotego Serca”- przyznana przez LO nr. XV (1998 r.) 
• a także Medalem za 50- lecie Pożycia Małżeńskiego (2005).

Serdecznie gratulujemy 

Grażyna Fijałkowska 
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KRYSTIAN FIGIEL – LAUREATEM STYPENDIUM 
EDUKACYJNEGO IM. ERAZMA JERZMANOWSKIEGO 

Nagroda ustanowiona z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Prokocimia
im. A i E Jerzmanowskich i Polską Prowincję Zakonu św. Augustyna, dla ucznia
Liceum Ogólnokształcącego mieszkającego w Prokocimiu za szczególne
osiągnięcia w nauce została wręczona podczas Dni Prokocimia 12 czerwca
2011 r. w parku Jerzmanowskich. Laureatem nagrody został Krystian Figiel –
uczeń I klasy LO nr. XX i IV klasy Szkoły Muzycznej II stopnia (ul. Basztowa).
Stypendium oraz dyplom wręczyli wiceprezydent Miasta Krakowa Elżbieta
Lęcznarowicz, prowincjał Zakonu Augustianów ojciec Jan Biernat, oraz prezes
Towarzystwa Przyjaciół Prokocimia Roman Rozlachowski. Stypendium w wys.
2 tys. zł ufundowali: mieszkańcy Prokocimia (składka w kaplicy pw. św. Mi-
kołaja z Tolentino), zarząd Klubu Sportowego Kolejarz Prokocim, oraz Jan
Banaś, Grażyna Fijałkowska, Teresa Grzybowska, Zbigniew Lach, Janusz Lud-
wig, Roman Rozlachowski, Grażyna i Andrzej Wronowie. 

Krystian Figiel jest wybitnie uzdolnionym wiolonczelistą. Jest najmłod-
szym muzykiem krakowskiej Orkiestry Kameralnej pod batutą prof. An-
drzeja Krawczyńskiego, która reprezentuje nasze miasto na muzycznych
scenach w całej Europie. Obecnie Krystian przygotowuje się do międzyna-
rodowego konkursu wiolonczelistów w Poznaniu. 

Podczas Dni Prokocimia zachwycił wszystkich obecnych mistrzowskim
wykonaniem Rapsodii Węgierskiej Dawida Poppera. Artyście akompanio-
wał Mateusz Mateja.

Krystiana Figla będziemy mogli usłyszeć również 10 września podczas
uroczystego nabożeństwa: jubileuszu 100 lecia prokocimskiej kaplicy. 

Serdecznie gratulujemy
Grażyna Fijałkowska 

MIEJSCE W KADRZE I PIERWSZE MEDALE

Kiedy dwa lata temu starszy brat Wilhelm zaprowadził go do Klubu
Sportowego AZS AWF Kraków nikt nie wiedział, że dwa lata ciężkiego sys-
tematycznego treningu przyniosą tak wspaniałe wyniki, a to dopiero po-
czątek jego kariery sportowej. Dominik Czaja tegoroczny absolwent Gim-
nazjum nr 29 w Krakowie, chłopak, który potrafił połączyć dobre wyniki
w szkole z najwyższymi osiągnięciami sportowymi. Od 2008 roku jest za-
wodnikiem sekcji wioślarskiej Klubu Sportowego AZS AWF Kraków, człon-
kiem kadry narodowej i wojewódzkiej juniorów, posiada I klasę sportową.
Z bardzo dobrymi rezultatami startuje w ogólnopolskich i międzynaro-
dowych zawodach, do czego przygotowuje się uczęszczając systema-
tycznie na treningi 6 razy w tygodniu ćwicząc po 5 – 6 godzin dziennie.
Jest wielokrotnym medalistą mistrzostw Polski i regat międzynarodowych

w latach 2010 – 2011, a kilka tygodni temu podczas Regat Nadziei Olim-
pijskich na Węgrzech wywalczył złoty medal w kategorii dwójka podwójna
chłopców. Mimo wielu godzin, które musi poświęcać na realizowanie swo-
jej pasji sportowej, Dominik miał czas na naukę, opuszczał zajęcia szkolne
jedynie wówczas, gdy brał udział w zawodach. Gimnazjum ukończył z wy-
soką średnią, miał czas na udział w akcjach charytatywnych, reprezento-
wał naszą szkołę w zawodach sportowych, zajmując czołowe pozycje. Jest
dobrym, skromnym człowiekiem, któremu udało się pogodzić bycie wy-
bitnym sportowcem i wspaniałym kolegą. Życzymy Dominikowi dalszych
sukcesów.

Koledzy, koleżanki wraz z nauczycielami z Gimnazjum nr 29
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KAŻDE DZIECKO MA PRAWO DO SUKCESU!
„Podzielmy się wiedzą”

W bieżącym roku szkolnym w ramach pracy wychowawczo-profilak-
tycznej nasza szkoła kontynuowała współpracę ze „Stowarzyszeniem
Wiosna”, która stworzyła program korepetycji inspirująco – aktywizujących.
Program ten polega na współpracy i pomocy uczniom, którzy mają trud-
ności i niepowodzenia szkolne, wychowują się w rodzinach wielo-proble-
mowych. Poczucie własnej wartości to podstawa do samorealizacji i życia
w społeczeństwie. Dziecko zapewnia je sobie pod warunkiem otrzymywania
dowodów na tę wartość z zewnątrz. Dziesięcioro wolontariuszy krakowskich
uczelni systematycznie raz w tygodniu, spotykało się z uczniami naszego
gimnazjum pomagając im w nauce, aktywizując ich do twórczej pracy, dając
im poczucie własnej wartości aby osiągnęli swój własny sukces. 

Program „Podzielmy się wiedzą” to współpraca i pomoc uczniom, któ-
rzy tej pomocy potrzebują i oczekują od innych. Siłą programu jest kontakt
indywidualny ucznia z wolontariuszem raz w tygodniu przez 1,5 godziny
podczas, którego uczeń nadrabia zaległości w nauce, nabiera pewności sie-
bie i buduje system własnej wartości poprzez przekonanie że potrafi pra-
cować, osiąga sukcesy potrzebuje tylko więcej czasu i wskazówek od in-
nych. Każdy uczeń ma swojego wolontariusza, który pomaga mu w nauce,
inspiruje i dopinguje go do aktywności, dzieli się z nim wiedzą. Student
osoba niewiele starsza od ucznia, mająca za sobą konkretne osiągnięcia,
które nie tylko zaimponują młodemu człowiekowi, ale zmobilizują go do
aktywności a co najważniejsze do sukcesu. Każdy uczeń otrzymuje indeks,
w którym wpisywane zostaną pozytywne uwagi i sukcesy dziecka. Spotka-

nia uczniów i wolontariuszy odbywają się na terenie szkoły. Udział w pro-
gramie ze strony uczniów jest dobrowolny a rodzic podpisuje pisemną
zgodę na udział w programie swojego dziecka. Całym programem koordy-
nuje szkolny – koordynator, który nadzoruję współpracę rodziców – nau-
czycieli i pedagoga szkolnego a przede wszystkim ucznia i wolontariusza. To
szkolny koordynator bezpośrednio kontaktuję się z wolontariuszem, bierze
również udział w spotkaniach wszystkich koordynatorów z Krakowa, pod-
czas których dzieli się swoją wiedzą oraz nabywa nowe doświadczenia do
dalszej pracy. Wolontariusze, którzy zostali wybrani do tego programu to
ludzie sprawdzeni, którzy wkładają mnóstwo wysiłku i zaangażowania w ten
program.

Sukces w programie „Podzielmy się wiedzą” to przede wszystkim
sukces osobisty, efekt starań na miarę indywidualnych możliwości
dziecka, które wolontariusz dostrzega i docenia. Docenia również wy-
chowawca i rodzic. Wszyscy uczniowie, którzy w tym roku zostali objęci
programem pomocy otrzymali promocję do następnej klasy, to właśnie
jest ich osobisty sukces!

Zapraszamy do współpracy

Koordynator programu w Gimnazjum nr 29
Marta Pszczoła

Jak co roku zapraszamy wszystkie dzieci ze szkoły podstawowej na let-
nią przygodę organizowaną przez Centrum Kultury przy Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Na Kozłówce” .

Akcja „Lato w mieście 2011” będzie trwała od 8 do 19 sierpnia 2011r.
w godzinach od 1000 do 1500.W naszej ofercie między innymi Park wodny,
Muzeum Narodowe, rejs statkiem po Wiśle wyjście do kina, zajęcia spor-
towo rekreacyjne w parkach krakowskich, plastyka i wiele innych atrakcji.

Wszelkie informacje można uzyskać w Centrum Kultury ul. Spółdziel-
ców 3 w sierpniu pod numerem telefonu 012-655-38-61 w godzinach
przedpołudniowych.

Centrum Kultury przy Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Na Kozłówce” ul. Spółdzielców 3, serdecznie zaprasza 
do udziału w kołach zainteresowań w roku kulturalnym
2011/2012. 
• Zajęcia dla najstarszych mieszkańców naszego osiedla odbywać się

będą w godzinach od 8:30 do 12:30
• Zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych odbywać się będą w godzi-

nach popołudniowych. 
• Dokładne informacje można uzyskać pod nr tel. 012-655-38-61 lub

0603-820-139. 

Kierownik 
Teresa Kulak

Przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Kozłówce” działa Centrum Kultury.
Mieszkańcy osiedla mogą tu znaleźć szeroką ofertę. 

Dla dzieci prowadzone są zajęcia plastyczne rozwijające uzdolnienia
artystyczne. Uczestnicy poznają różne formy i techniki, biorą udział w licz-
nych konkursach.

Ekspresję w ruchu można wyrazić na tańcu nowoczesnym. Najmłodsi
ćwiczą koordynację ruchową na zajęciach przeznaczonych specjalnie dla nich,
a prowadzonych przez samą kierownik Centrum Kultury Teresę Kulak. 

Dorośli i młodzież również mogą rozwijać swoje talenty na szeroko po-
jętych zajęciach plastycznych (malarstwo, grafika, rzeźba, tkanina arty-
styczna). 

Kobiety dbają o swoje ciało i relaksują się wspaniale na aerobicu. Prowa-
dzona jest również nauka tańca flamenco. Można też podziwiać gwieździste
niebo pod okiem fachowca w „Mini” Obserwatorium Astronomicznym. 

Dla najstarszych mieszkańców swoje podwoje otwiera Klub Seniora.
Można tu zagrać w szachy i brydża korzystając z rad instruktora. Również
z komputerem pozwoli oswoić się fachowiec. Wykonując różnego rodzaju
robótki ręczne można pogawędzić o tym i o owym. Kto ma ochotę może
zagłębić się w lekturze codziennej prasy.

Zapraszamy również na cykliczne spotkania, które odbywają się raz
w miesiącu np: w listopadzie był koncert muzyki rozrywkowo-filmowej,
a w grudniu spotkanie dzieci ze Świętym Mikołajem.

Do Centrum Kultury serdecznie zaprasza: 
kierownik Teresa Kulak

CENTRUM KULTURY S.M. „NA KOZŁÓWCE” ZAPRASZA

XII Dzielnica Bieżanów – Prokocim
W pierwszej dziesiątce się nie znalazła,
Chyba sponsorów jej brakowało, 
Więc na dwunastym wylądowała,
Lecz się z tą cyfrą wiele wiązało 

Wszak rok dwanaście ma też miesięcy,
Które nazwami wciąż imponują,
Bowiem z zamysłu, albo niechcący,
Przeróżne święta też obejmują

Było dwunastu też apostołów,
Którzy tworzyli wiary podstawy, 

Nie tworząc nigdy oddzielnych stołów ,
Przy jednym, długim jedli potrawy,

Mickiewicz w Panu też Tadeuszu,
Dwanaście części wierszem ułożył,
A dla dodania znów animuszu,
Też humoreski w ten utwór włożył,

Zatem Bieżanów jak i Prokocim,
Zawsze się z dumą winien zachować,
Również z uśmiechem jak i z dowcipem,
Swoją dwunastkę reprezentować,

Józef Klolek, Członek stowarzyszenia „Poemat” w Prokocimiu 
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Stowarzyszenie „Przyjaciele” dla „ Orlika”
Dnia 06.06.2011 r. na ręce Grzegorza Kmity –

vice Prezesa ds. sportowych Klubu Sportowego
„Kolejarz Prokocim przekazaliśmy zakupiony przez
nasze stowarzyszenie sprzęt sportowy. Sprzęt bę-
dzie wykorzystywany przez młodzież korzystającą
z boisk „Orlika” przy ulicy Jerzmanowskiego. Zaku-
pione firmowe piłki przydadzą się w okresie waka-
cyjnym gdy młodzież ma szczególnie dużo wol-
nego czasu. Na boiskach „Orlika” nasza młodzież
ma zapewnione doskonałe warunki pod opieką
dyplomowanych trenerów-pedagogów

Decyzja zarządu stowarzyszenia Nowy Proko-
cim „Przyjaciele” aby dopomóc „Orlikowi” była
 podyktowana szczególnie dobrą opinią jaką  uzy -
ska liśmy od mieszkańców osiedla na temat funk-
cjonowania oraz wzorowego zarządzania tym
obiektem przez operatora, którym jest Klub Spor-
towy Kolejarz Prokocim.

Mieczysław Lasota 
Stowarzyszenie Nowy Prokocim „Przyjaciele”

Wiecha zawisła nad budową basenu!!!

W środę 22 czerwca nad budowanym basenem przy ulicy Kurczaba za-
wisła symboliczna wiecha. Zawieszanie wiechy to tradycja i widoczny znak
zakończenia ważnego etapu budowy, czyli zakończenia prac montażowych
konstrukcji dachu. Natomiast dla nas przyszłych użytkowników jest to rów-
nież sygnał że prace budowlane przebiegają zgodnie z ustalonym planem

i są bardzo zaawansowane. Była to również okazja do podziękowania
wszystkim, którzy byli i są zaangażowani przy tej inwestycji co w imieniu
firmy Chemobudowa uczynił prezes zarządu Edward Suchan.

Mieczysław Lasota 
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Spotkanie na Kozłówku
Jak co roku w trzecią sobotę czerwca w świetlicy Gimnazjum nr 31
przy ul. Spółdzielców spotkali się członkowie Koła nr 4 PZER i I. Dzięki
zaangażowaniu wielu osób jak zawsze był poczęstunek, a piękna
 pogoda sprzyjała miłej atmosferze.

Spotkanie, w którym uczestniczyło około 60 osób zaszczycili swoją
obecnością przedstawiciele Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Na
Kozłówce”, Rady Nadzorczej i Zarządu Dzielnicy XII. Nie zabrakło również
Pani Kierownik Centrum Kultury, dzięki której możemy próbować odnaleźć

się na załączonych zdjęciach. Mam nadzieję, że kolejne jesienne spotkanie
uda się zorganizować w niemniej licznym gronie, a lato będziemy żegnać
w równie miłym nastroju.

W imieniu własnym pragnę bardzo gorąco podziękować za zaproszenie
i możliwość uczestniczenia w spotkaniu Zarządowi Koła nr 4 oraz życzę wszyst-
kim Emerytom i Rencistom udanych, spokojnych i bezpiecznych wakacji.

Agata Gwiazda

Paulinko – Polska jest dumna z Ciebie!
Bądź z Niej dumny tak, by była dumna z ciebie…

I nie pytaj mnie o Nią, znasz Ją doskonale.
Nie pytaj, co tobie da, lecz co ty możesz zrobić dla Niej.

Codziennie w innym stanie Ją spotykasz,
Lecz czujesz tylko dumę, gdy ktoś o Nią cię zapyta.

Eldo, Nie pytaj mnie o Nią

Urodziła się, kiedy człowiek ruszył, by znaleźć dom dla siebie i swoich
dzieci. Dla potomków. Uświęcona przez pierwszy lot Białego Orła za swą naj-
większą wartość przyjęła wolność. Tę nieskrępowaną, mądrą i świętą. Wycho-
wywała się wśród cichego nucenia brzóz, które tkały jej kołysanki z leśnych pa-
jęczyn, wśród łąk i złotych zbożowych pól, z których zrywała w zabawie chabry
i maki, wśród błyszczącego szkła górskich strumieni, w których pluskała się ra-
dośnie, rzucając w ich prąd plecione rankiem wianki, pod niebem, które po-
zostało niezmienione, czyste, rozbłękitnione jak norwidowska wstążka… Gdy
była jeszcze malutka, poznała szmaragdowe morze. Zakochała się w jego imie-
niu i falach. Rosła w jego objęciach, obdarowywana bursztynem, tańcząc
w słońcu sukcesów i płacząc w deszczu porażek. Zawsze nosiła swoją ulubioną
sukienkę – utkaną z białej koronki honoru , o którym mówiła, że jest rzeczą
bezcenną, i z czerwonego tiulu krwi, którą ze smutkiem zbierała w ofierze. Do
dziś pozostała sobą. Prześliczna, dumna, kłótliwa i wierna. Do dziś jest jedna je-
dyna. Niezastąpiona. Święta. Dla jednych jest inspiracją, dla innych – prze-
kleństwem. Ma wspaniałe perspektywy i śmiałe plany. Bywa nieznośna i za-
gubiona. Czasem wzrusza do granic, a innym znów razem jest groteskowo
śmieszna. Chowa się wstydliwie za woalką swych błędów, albo zbyt śmiało wy-
suwa się przed szereg. Miewa kaprysy, traci swoje szanse, błyszczy zwycięs-
twem, uwodzi ciszą, uczy solidarności. Jest… Ma na imię Polska. Kocha…

Oto fragment eseju autorstwa Pauliny Kalisz, uczennicy klasy IA XXV
LO w Krakowie, która uzyskała I nagrodę w Międzynarodowym Konkursie
Literacko-Plastycznym „Polak – to brzmi dumnie”, zorganizowanym pod
patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, w Białymstoku 2011. 

To najwyższe wyróżnienie jest przypieczętowaniem pasji literackiej na-
szej Uczennicy, notabene tegorocznej laureatki II nagrody XXXI Małopol-
skiego Festiwalu Artystycznego Młodzieży w Krakowie; także autorki sce-
nariusza widowiska – żywego obrazu: Kazanie Skargi, nagrodzonego
w VII Przeglądzie Twórczości Patriotycznej Młodzieży Województwa
Małopolskiego – Kraków 2011, prezentowanego przez grupę młodszą
Teatru Virtus Verbum z XXV LO; młodej poetki – autorki tekstu piosenki do
widowiska FENIX, przygotowanego przez Teatr Szkolny z okazji 25-lecia XXV

Liceum Ogólnokształcącego, prezentowanego także podczas Familiady TOR
2010 w Krakowie Nowym Bieżanowie.

– To tylko niektóre osiągnięcia Pai – mówi polonistka z XXV LO.
Przez najbliższych nazywana Pają, na co dzień rzetelnie przygotowana

do zajęć, pierwszoklasistka o wysokiej kulturze osobistej, z tytułem
Żeromszczaka*, stypendystka Familiady TOR 2010 jest zwyczajną, roześ-
mianą dziewczyną, pełną twórczych inicjatyw, skupiającą wokół siebie Za-
angażowanych Artystycznie. Za jej sprawą szkolna społeczność obejrzała,
podczas TYGODNIA TEATRU w XXV Liceum Ogólnokształcącego, mnóstwo
zdjęć z trzech premierowych przedstawień w FOTO-ATELIER Teatru Virtus
Verbum. Stać ją na „szalone”, w dobrym słowa znaczeniu, pomysły np. zor-
ganizowanie koncertu, znanego wszystkim, wojskowego zespołu CZASZA.
Fanka wojskowego munduru i nieprzemijających wartości zapowiada się
na znakomitego ambasadora Ojczyzny w świecie…

… Paulinko - Polska jest dumna z Ciebie!

Katarzyna Jędrzejczyk-Kiełbasa

*Żeromszczak – najwyższe wyróżnienie dla ucznia XXV LO i G nr 30 w ZSO nr 12 w Krakowie
za najlepsze osiągnięcia w nauce i zachowaniu oraz reprezentowanie Szkoły .
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